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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' bi pjaċir il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Diċembru 2007 dwar l-
azzjoni Komunitarja rigward il-kaċċa għall-balieni (COM(2007)0823) u l-pożizzjoni dwar 
il-kaċċa għall-balieni adottata b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill tal-5 ta' Ġunju 20081 li 
tiddikjara li l-UE għandha, inter alia, tagħti l-appoġġ tagħha biex ikompli jinżamm il-
moratorju globali dwar il-kaċċa kummerċjali għall-balieni, tfittex li ttemm "il-kaċċa 
xjentifika għall-balieni" u tagħti l-appoġġ tagħha għall-ħolqien ta' santwarji tal-balieni;

2. Iqis li l-istorja traġika tal-kaċċa kummerċjali għall-balieni, flimkien mal-ħafna theddidiet 
li qegħdin iħabbtu wiċċhom magħhom il-popolazzjonijiet tal-balieni (fosthom il-qbid 
inċidentali f'operazzjonijiet tas-sajd, il-ħabtiet mal-bastimenti u l-bidla fil-klima globali, 
fost l-oħrajn), tobbliga lill-UE biex tippromwovi, b'mod koordinat, l-ogħla livell ta' 
ħarsien għall-balieni fil-livell dinji;

3. Jinnota li d-Direttiva tal-UE dwar il-Ħabitats2 li tiddefinixxi l-pożizzjoni Komunitarja 
rigward il-balieni (u d-dniefel) ma tippermettix li l-kaċċa kummerċjali għall-balieni 
tkompli ssir rigward l-istokkijiet kollha ta' balieni fl-ibħra tal-UE;

4. Iqis li l-kaċċa għall-balieni għall-iskopijiet ta' sussistenza biss għandha tkun permessa 
mill-Kummissjoni Internazzjonali dwar il-Kaċċa għall-Balieni, sakemm din ma tkunx ta' 
theddida għall-istatus ta' konservazzjoni tal-istokk ikkonċernat, il-qabdiet jibqgħu fl-
ambitu dokumentat u rikonoxxut tal-ħtiġijiet ta' sussistenza u li m'għandha tkun miftiehma 
l-ebda żieda fil-livelli approvati attwali, kemm f'termini tal-għadd ta' balieni maqtula kif 
ukoll ta' speċijiet oħra maqbuda;

5. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jopponu kull proposta fil-proċess attwali ta' negozjar li 
tipprova tilleġitimizza xi livell ta' kaċċa xjentifika jew kummerċjali għall-balieni, kemm 
jekk mal-kosta kif ukoll mod ieħor.

                                               
1 Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tkun adottata f'isem il-Komunità Ewropea fis-60 
Laqgħa tal-IWC fl-2008 rigward il-proposti għal emendi għall-Iskeda tal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar ir-
Regolament tal-Kaċċa għall-Balieni (Dokument tal-Kunsill Nru 9818/08).
2 Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna 
selvaġġa u l-flora, ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).
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