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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab sügavat rahulolu komisjoni 19. detsembri 2007. aasta teatisega vaalapüügi 
suhtes kohaldatavate ühenduse meetmete kohta (KOM(2007)0823) ning nõukogus 5. 
juunil 2008. aastal kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võetud seisukohaga vaalapüügi 
suhtes1, milles öeldakse, et EL peab muu hulgas toetama tööstusliku vaalapüügi 
ülemaailmset moratooriumi, püüdma lõpetada vaalapüüki teaduslikul eesmärgil ja toetama 
vaalakaitsealade loomist;

2. on arvamusel, et tööstusliku vaalapüügi kurb ajalugu ja paljud ohud, mis varitsevad 
vaalapopulatsiooni praegu (sealhulgas juhuslik saagiks langemine kalapüügi käigus, 
kokkupõrked laevadega ja ülemaailmne kliimamuutus) on põhjus, miks EL peab 
koordineeritult edendama vaalade kõrgetasemelist kaitset ülemaailmsel tasandil;

3. märgib, et ELi elupaikade direktiiv2, milles määratletakse ühenduse seisukoht vaalade (ja 
delfiinide) suhtes, keelab taasalustada tööstuslikku vaalapüüki mis tahes ELi vetes 
asuvatest varudest;

4. on arvamusel, et rahvusvaheline vaalapüügikomisjon peaks lubama vaalapüüki rangelt 
elatise teenimiseks sel juhul, kui see ei ohusta asjaomaste varude kaitsestaatust, saak jääb 
dokumenteeritud ja tunnustatud elatisvajaduse raamesse ning ei lepita kokku praegu 
heakskiidetud püügitaseme suurendamises tapetud vaalade arvu ega püüdmiseks lubatud 
lisaliikide poolest;

5. nõuab tungivalt, et liikmesriigid vastustaksid praeguste läbirääkimiste käigus kõiki 
ettepanekuid, mille eesmärk oleks seadustada mis tahes tasemel tööstuslik vaalapüük või 
vaalapüük teaduslikul eesmärgil, ranniku lähedal või mujal.

                                               
1 Nõukogu otsus, millega kehtestatakse Euroopa Ühenduse nimel rahvusvahelise vaalapüügikomisjoni 
(IWC) 60. kohtumisel 2008. aastal võetav seisukoht seoses ettepanekutega vaalapüügi reguleerimise 
rahvusvahelise konventsiooni rakenduslisa muutmiseks (nõukogu dokument nr 9818/08).
2 Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7).
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