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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Zivsaimniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas 2007. gada 19. decembra paziņojumu par Kopienas rīcību saistībā 
ar vaļu medībām (COM(2007)0823) un 2008. gada 5. jūnijā1 Padomē ar kvalificētu 
vairākumu pieņemto nostāju par vaļu medībām, kurā paziņots, ka ES citstarp jāatbalsta 
globālā moratorija uzturēšana spēkā attiecībā uz vaļu komerciālām medībām, jāveicina 
„vaļu medību zinātniskās izpētes nolūkos” izbeigšana un jāatbalsta vaļu rezervātu izveide;

2. uzskata, ka vaļu komerciālo medību traģiskā vēsture vienlaikus ar neskaitāmiem 
apdraudējumiem, ar ko saskaras vaļu populācijas mūsdienās (tostarp nejaušu nozveju 
zvejas laikā, sadursmēm ar kuģiem un globālajām klimata pārmaiņām), skaidri parāda, ka 
ES sadarbībā ar citiem dalībniekiem ir jāveicina vaļu visaugstākā līmeņa aizsardzība 
pasaules mērogā;

3. atzīmē, ka ES Biotopu direktīva2, ar ko nosaka Kopienas nostāju attiecībā uz vaļiem (un 
delfīniem), aizliedz atsākt vaļu komerciālās medības no jebkura krājuma, kas atrodas ES 
ūdeņos;

4. uzskata, ka Starptautiskajai Vaļu medību komisijai (IWC) būtu jāatļauj vaļu medības 
vienīgi iztikas vajadzībām, ar nosacījumu, ka tās neapdraud attiecīgā krājuma aizsardzības 
statusu, ka medījumi saglabājas tādā apjomā, kāds dokumentēts un atzīts iztikas 
vajadzībām, un ka nav pieļaujama vienošanās par pašreizējā apstiprinātā līmeņa 
pārsniegšanu ne nogalināto vaļu skaita ziņā, ne attiecībā uz citām sugām;

5. mudina dalībvalstis iebilst pret jebkādiem priekšlikumiem pašreizējā sarunu procesā, ar 
ko varētu leģitimēt jebkura līmeņa vaļu medības zinātniskās izpētes vai komerciālos 
nolūkos gan piekrastes, gan citos ūdeņos.

                                               
1 Padomes lēmums, ar ko nosaka Kopienas nostāju 60. IWC sanāksmē 2008. gadā attiecībā uz 
priekšlikumiem grozīt sarakstu Starptautiskajā Konvencijā vaļu medību regulēšanai (Padomes 
dokuments Nr. 9818/08).
2  Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp).
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