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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rybołówstwa, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z dużym zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. 
w sprawie działań Wspólnoty dotyczących połowów wielorybów (COM(2007)0823) oraz 
stanowisko w sprawie połowów wielorybów przyjęte kwalifikowaną większością głosów 
na posiedzeniu Rady w dniu 5 czerwca 2008 r.1, które zakłada, że Unia Europejska musi 
m. in. wspierać utrzymanie globalnego moratorium na połowy wielorybów w celach 
zarobkowych, dążyć do zaprzestania połowów wielorybów do celów badań naukowych 
oraz wspierać utworzenie „sanktuariów wielorybów”;

2. uważa, że tragiczna historia połowów wielorybów w celach zarobkowych w połączeniu 
z licznymi zagrożeniami, na jakie napotykają obecnie populacje tych ssaków (w tym 
m. in. przypadkowe przyłowy wynikające z działalności rybackiej, zderzenia ze statkami 
i zmiany klimatyczne na świecie), nakazuje, aby Unia Europejska promowała w sposób 
skoordynowany najwyższy poziom ochrony wielorybów na szczeblu światowym;

3. zauważa, że dyrektywa siedliskowa UE2 określająca stanowisko Wspólnoty dotyczące 
wielorybów (i delfinów) nie zezwala na wznowienie połowów w celach zarobkowych 
którejkolwiek z populacji wielorybów w wodach UE;

4. uważa, że Międzynarodowa Komisja Wielorybnicza powinna zezwolić wyłącznie na 
połowy wielorybów będące źródłem utrzymania, gdyż połowy te nie stanowią zagrożenia 
dla zachowania danych zasobów, wpisują się w zakres udokumentowanej i uznanej 
potrzeby utrzymania się i nie przekraczają obecnie zatwierdzonych poziomów ani 
w zakresie liczby zabitych wielorybów, ani w odniesieniu do dodatkowo złowionych 
osobników;

5. wzywa państwa członkowskie do odrzucenia wszelkich propozycji przedstawianych 
w ramach obecnego procesu negocjacyjnego, których celem byłoby zalegalizowanie 
przybrzeżnych lub innych połowów wielorybów w celach zarobkowych lub do celów 
badań naukowych.

                                               
1 Decyzja Rady ustalająca stanowisko, które należy przyjąć w imieniu Wspólnoty Europejskiej na 
60. posiedzeniu Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej w 2008 r. w odniesieniu do proponowanych zmian w 
zbiorze regulacji Międzynarodowej konwencji o uregulowaniu wielorybnictwa (dokument Rady nr 9818/08).
2 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7).
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