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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão das 
Pescas, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Saúda calorosamente a Comunicação da Comissão de 19 de Dezembro de 2007 sobre a 
acção comunitária relativa à actividade baleeira (COM(2007)0823) e a posição adoptada
por maioria qualificada relativamente a esta actividade no Conselho de 5 de Junho de 
20081, que declara que a UE deve, inter alia, apoiar a manutenção da moratória à 
actividade baleeira comercial, procurar pôr fim à "actividade baleeira científica" e apoiar a 
criação de santuários de baleias;

2. Considera que a trágica história da actividade baleeira comercial, combinada com as 
numerosas ameaças actualmente enfrentadas pelas populações baleeiras (incluindo, por 
exemplo, a captura acidental em operações de pesca, as colisões com embarcações e as 
alterações climáticas globais), impõe que a UE deva promover, de forma coordenada, a 
protecção das baleias ao mais alto grau e a nível mundial;

3. Assinala que a Directiva habitats da UE2, que define a posição da Comunidade no que diz 
respeito às baleias (e aos golfinhos), não permitiria o recomeço da actividade baleeira 
comercial relativamente a qualquer stock de baleias nas águas europeias;

4. Considera que a actividade baleeira praticada estritamente para fins de sobrevivência
deveria ser autorizada pela Comissão Baleeira Internacional, desde que esta não constitua
qualquer ameaça ao estatuto de conservação do respectivo stock, as capturas se 
mantenham dentro do âmbito das necessidades de sobrevivência documentadas e 
reconhecidas, e não sejam acordados aumentos dos níveis actualmente aprovados, quer em 
termos de número de baleias mortas, quer em termos de espécies adicionais capturadas;

5. Insta os Estados-Membros a oporem-se a quaisquer propostas, no actual processo de 
negociações, que procurem legitimar qualquer nível de actividade baleeira científica ou 
comercial, costeira ou outra.

                                               
1 Decisão do Conselho que estabelece a posição a adoptar em nome da Comunidade Europeia na 60.ª Cimeira da 
CBI, em 2008, em relação às propostas de alteração ao Programa da Convenção Internacional para a Regulação 
da Actividade Baleeira (documento do Conselho n.º 9818/08).
2 Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens
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