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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. labai palankiai vertina 2007 m. gruodžio 19 d. Komisijos komunikatą dėl su banginių 
medžiokle susijusių Bendrijos veiksmų (COM(2007)0823) ir Tarybos kvalifikuota balsų 
dauguma priimtą 2008 m. birželio 5 d. poziciją dėl banginių medžioklės1,kurioje 
nurodoma, kad ES privalo, inter alia, remti visuotinį komercinės banginių medžioklės 
moratoriumą, siekti sustabdyti banginių medžioklę mokslo tikslais ir remti banginių 
rezervatų steigimą;

2. mano, kad atsižvelgdama į komercinės banginių medžioklės skaudžią praeitį ir į banginių 
populiacijoms pastaruoju metu kylantį didelį pavojų (įskaitant vykstant žvejybos 
operacijoms atsitiktinai sumedžiotus banginius, susidūrimus su laivais, pasaulio klimato 
kaitą ir kt.), ES privalo pasauliniu lygmeniu nuosekliai užtikrinti aukščiausio lygio 
banginių apsaugą;

3. pažymi, kad ES buveinių direktyvoje2 apibrėžiama Bendrijos pozicija dėl banginių (ir 
delfinų), pagal kurią neleidžiama atnaujinti nė vienų banginių, kurių populiacija 
aptinkama ES vandenyse, komercinės medžioklės;

4. mano, kad Tarptautinė banginių medžioklės komisija turėtų leisti medžioti banginius 
pragyvenimo tikslais, jei tai nekelia pavojaus atitinkamų banginių išteklių apsaugai, jei 
sumedžiotų banginių skaičius neviršija dokumentuose nustatyto ir pripažinto gyvenimo 
poreikiams patenkinti reikalingo skaičiaus, o šiuo metu nustatytas užmušamų banginių ar 
kitų sugaunamų rūšių gyvūnų skaičius neturi būti didinamas;

5. ragina valstybes nares prieštarauti bet kokiam dabar vykstančio derybų proceso metu 
pateiktam pasiūlymui, pagal kurį būtų siekiama įteisinti bet kokį banginių medžioklės 
mokslo tikslais ir komercinės banginių medžioklės pakrantėje ir kitur lygį.

                                               
1 Tarybos sprendimas, nustatantis poziciją dėl pasiūlymų dėl Tarptautinės konvencijos dėl banginių 
medžioklės reguliavimo priedo pakeitimų, kurios turi būti laikomasi Europos bendrijos vardu 2008 m. 
vyksiančiame 60-ajame Tarptautinės banginių medžioklės komisijos susitikime (Tarybos dokumentas 
Nr. 9818/08).
2 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 
floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).
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