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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rybolov 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. s potěšením vítá sdělení Komise ze dne 19. prosince 2007 o postupu Společenství 
v oblasti lovu velryb (KOM(2007)0823) a postoj k lovu velryb přijatý kvalifikovanou 
většinou na zasedání Rady dne 5. června 20081, v němž se uvádí, že EU musí mimo jiné 
podpořit zachování moratoria na komerční lov velryb, usilovat o ukončení „vědeckého 
lovu velryb“ a podpořit vytváření přírodních rezervací pro velryby;

2. domnívá se, že tragická historie komerčního lovu velryb spolu s četnými hrozbami, 
kterým velrybí populace v současnosti čelí (patří mezi ně mimo jiné náhodné úlovky při 
provádění rybolovných činností, kolize s plavidly a celosvětová změna klimatu), musí vést 
k tomu, aby EU koordinovaně podporovala nejvyšší možnou úroveň ochrany velryb na 
celém světě;

3. konstatuje, že směrnice EU o přírodních stanovištích2, kterou je určován postoj 
Společenství k otázkám spojeným s velrybami (a delfíny), by neumožnila obnovení 
jakéhokoli komerčního lovu velryb ve vodách EU; 

4. domnívá se, že lovit velryby z výhradně existenčních důvodů by mělo být Mezinárodní 
velrybářskou komisí povoleno pouze za předpokladu, že tím nebude ohrožen stav 
zachování dané velrybí populace a úlovky budou odpovídat doloženým a uznaným 
existenčním potřebám, a že by neměla být schvalována žádná navýšení stávajících 
povolených úrovní, ať už se jedná o počet ulovených velryb nebo o množství dalších 
odlovených druhů;

5. naléhavě žádá členské státy, aby se ve stávajícím vyjednávacím procesu postavily proti 
veškerým návrhům usilujícím o legalizaci jakékoli úrovně vědeckého a komerčního lovu 
velryb, a to nejen pobřežního.

                                               
1 Rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropského společenství zaujat na 60. zasedání IWC v roce 
2008, pokud jde o návrhy změn programu mezinárodní úmluvy o regulaci lovu velryb (dokument Rady č. 
9818/08).
2 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).
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