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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 
foglalja bele a következő javaslatokat:

1. melegen üdvözli a Bizottságnak a bálnavadászattal kapcsolatos közösségi fellépésről szóló 
2007. december 19-i közleményét (COM(2007)0823)1, valamint a Tanács bálnavadászatra 
vonatkozó 2008. június 5-én minősített többséggel elfogadott álláspontját, amely kijelenti, 
hogy az Európai Uniónak többek között támogatnia kell a kereskedelmi bálnavadászatra 
vonatkozó moratórium fenntartását, törekednie kell a tudományos jellegű bálnavadászat 
kiküszöbölésére, illetve támogatnia kell a bálnamenedékhelyek létrehozását;

2. úgy véli, hogy a kereskedelmi bálnavadászat szomorú története, valamint a 
bálnapopulációkra jelenleg leselkedő számos veszély (többek között a halászat során 
történő véletlenszerű kifogások, a hajókkal történő ütközés, valamint az éghajlatváltozás); 
azt teszi szükségessé, hogy az Európai Unió összehangolt módon támogassa a bálnák 
egész világra kiterjedő legmagasabb szintű védelmét;

3. megjegyzi, hogy az Európai Uniónak a bálnák (és a delfinek) vonatkozásában a Közösség 
álláspontját meghatározó Élőhely-védelmi irányelve2 nem engedélyezi kereskedelmi 
bálnavadászat bármely bálnaállomány tekintetében történő újrakezdését az Európai Unió 
vizein;

4. úgy véli, hogy a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottságnak engedélyezni kell a szigorúan 
létfenntartási célú bálnavadászatot, azzal a feltétellel, hogy nem veszélyezteti az érintett 
állomány védettségi állapotát, a fogás a dokumentált és elismert fenntartási igényeknek 
megfelelő, valamint a jelenleg elfogadott szintek emelését nem hagyják jóvá sem a megölt 
bálnák száma, vagy a más kifogott fajok tekintetében;

5. sürgeti a tagállamokat, hogy a jelenlegi tárgyalási folyamatban utasítsanak el bármely 
olyan javaslatot, amelynek célja a bármely szintű tudományos vagy kereskedelmi – akár 
part menti, akár más jellegű – bálnavadászat legitimálása.

                                               
1 A Tanácsnak a bálnavadászat szabályozásáról szóló nemzetközi egyezmény jegyzékének 
módosítási javaslataira vonatkozó, az Európai Közösség nevében az IWC 2008. évi 60. ülésén 
képviselendő álláspontot meghatározó határozata (Tanácsi dokumentum, No. 981/08.)
2  a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (HL 
L, 206., 1992.7.22., 7. o.)
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