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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie visserij onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is zeer verheugd over de mededeling van de Commissie van 19 december 2007 
betreffende communautaire actie op het gebied van de walvisvangst (COM(2007)0823) en 
het standpunt dat de Raad op 5 juni 2008 met gekwalificeerde meerderheid inzake de 
walvisvangst heeft aangenomen1, waarin staat dat de EU o.a. de handhaving van een 
wereldwijd moratorium op de commerciële walvisvangst moet ondersteunen, een einde 
moet trachten te maken aan de "wetenschappelijke walvisvangst" en de inrichting van 
beschermde gebieden voor walvissen moet steunen;

2. is van mening dat het gezien de tragische geschiedenis van de commerciële walvisvangst, 
in combinatie met de vele gevaren waaraan walvispopulaties momenteel blootstaan (o.a. 
incidentele bijvangst bij visserijactiviteiten, botsingen met vaartuigen en de mondiale 
klimaatverandering), geboden is dat de EU zich op gecoördineerde wijze inzet voor de 
grootst mogelijke bescherming voor walvissen wereldwijd;

3. wijst erop dat op grond van de habitatrichtlijn2 van de EU, die bepalend is voor het 
standpunt van de Gemeenschap inzake walvissen (en dolfijnen), een hervatting van de 
commerciële walvisvangst niet toegestaan zou zijn, waar het gaat om walvisbestanden in 
de EU-wateren;

4. is van mening dat de zuiver op het levensonderhoud gerichte walvisvangst dient te worden 
toegestaan door de Internationale Walvisvaartcommissie, mits deze geen bedreiging vormt 
voor de instandhouding van het betrokken bestand, de vangsten binnen de grenzen van de 
gedocumenteerde en erkende behoeften voor het levensonderhoud blijven en er geen 
verhoging wordt overeengekomen van de momenteel goedgekeurde vangstniveaus, qua 
aantallen gedode walvissen of qua extra gevangen soorten;

5. dringt er bij de lidstaten op aan zich in het lopende onderhandelingsproces te verzetten 
tegen voorstellen die gericht zijn op legitimering van enigerlei wetenschappelijke of 
commerciële walvisvangst, in de vorm van kustwalvisvangst of anderszins.

                                               
1 Council Decision establishing the position to be adopted on behalf of the European Community with regard to 
proposals for amendments to the Schedule of the International Convention on the Regulation of Whaling
(Raadsdocument nr. 9818/08).
2 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).
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