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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επιδοκιμάζει θερμά την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά
με την κοινοτική δράση για τη φαλαινοθηρία (COM(2007)0823) και τη θέση για την
φαλαινοθηρία που εγκρίθηκε με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο στις 5 Ιουνίου 20081

στην οποία αναφέρεται ότι η ΕΕ οφείλει, μεταξύ άλλων, να στηρίξει τη διατήρηση της 
αναστολής της φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς, να επιδιώξει τον τερματισμό της 
"φαλαινοθηρίας για επιστημονικούς σκοπούς" και να στηρίξει τη δημιουργία καταφυγίων 
φαλαινών·

2. θεωρεί ότι η τραγική ιστορία της φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς, σε συνδυασμό 
με τους πολλαπλούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πληθυσμοί φαλαινών 
(συμπεριλαμβανομένων των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων στις αλιευτικές 
δραστηριότητες, των συγκρούσεων με σκάφη και της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη, 
μεταξύ άλλων), επιτάσσει στην ΕΕ να προωθήσει, με συντονισμένο τρόπο, το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο προστασίας για τις φάλαινες σε παγκόσμιο επίπεδο· 

3. επισημαίνει ότι η Οδηγία της ΕΕ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων2 που ορίζει
την Κοινοτική θέση για τις φάλαινες (και τα δελφίνια) δεν θα επέτρεπε την επανάληψη 
της φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς σε βάρος οιουδήποτε αποθέματος φαλαινών
στα ύδατα της ΕΕ· 

4. θεωρεί ότι η φαλαινοθηρία αυστηρά για λόγους επιβίωσης θα πρέπει να επιτραπεί από την
Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν αποτελεί απειλή στο
καθεστώς διατήρησης του εν λόγω αποθέματος, τα αλιεύματα θα παραμείνουν εντός του
πεδίου των τεκμηριωμένων και ανεγνωρισμένων αναγκών επιβίωσης και δεν θα
συμφωνηθούν αυξήσεις στα υφιστάμενα εγκεκριμένα επίπεδα, είτε από άποψη αριθμών 
θανάτων φαλαινών ή πρόσθετων ειδών·

5. παρακινεί τα κράτη μέλη να εναντιωθούν σε οιαδήποτε πρόταση κατά την τρέχουσα
διαδικασία διαπραγματεύσεων που θα επιδίωκε να νομιμοποιήσει την φαλαινοθηρία, σε 
οιοδήποτε επίπεδο, για εμπορικούς ή επιστημονικούς σκοπούς, σε παράκτιες ή άλλες
περιοχές.

                                               
1  Απόφαση του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρόκειται να υποστηριχθεί, εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κατά την 60ή συνάντηση της ΔΕΦ το 2008, αναφορικά με
προτάσεις τροπολογιών για το Χρονοδιάγραμμα της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ρύθμιση της 
Φαλαινοθηρίας (ΔΕΦ-IWC) (Έγγραφο του Συμβουλίου αριθ. 9818/08).
2  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7).
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