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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
pescuit, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. salută călduros Comunicarea Comisiei din 19 decembrie 2007 privind acțiunile 
comunitare în domeniul vânătorii de balene (COM(2007)0823), precum și poziția 
Consiliului cu privire la vânătoarea de balene, adoptată cu majoritate calificată la 5 iunie 
20081, în care se precizează inter alia că UE trebuie să sprijine păstrarea moratoriului 
mondial privind vânătoarea balenelor în scopuri comerciale, să încerce să pună capăt 
„vânătorii de balene în scopuri științifice” și să sprijine crearea unor sanctuare pentru 
balene;

2. consideră că, având în vedere istoria tragică a vânătorii de balene în scopuri comerciale, 
precum și numeroasele amenințări cu care se confruntă populațiile de balene (printre care 
capturile accidentale din cadrul operațiunilor de pescuit, ciocnirea cu nave și schimbările 
climatice planetare), UE trebuie să promoveze, în mod coordonat, cel mai înalt nivel de 
protecție a balenelor la nivel mondial;

3. constată că Directiva UE privind habitatele2, care definește poziția Comunității în ceea ce 
privește balenele (și delfinii), nu autorizează reluarea vânătorii de balene în scopuri 
comerciale cu privire la niciunul din stocurile de balene din apele UE;

4. consideră că vânătoarea de balene doar în scopul asigurării subzistenței ar trebui să fie 
permisă de Comisia internațională privind vânătoarea de balene cu condiția ca aceasta să 
nu amenințe conservarea stocului în cauză, capturile să nu depășească nevoile de 
subzistență dovedite și recunoscute și să nu existe nicio creștere a nivelurilor aprobate în 
prezent, atât în ceea ce privește numărul de balene ucise, cât și în ceea ce privește alte 
specii capturate;

5. îndeamnă statele membre să respingă orice propunere făcută în cadrul prezentului proces 
de negocieri care ar încerca să legitimeze orice nivel de vânătoare de balene în scop 
științific sau comercial, fie ea costieră sau de alt tip.

                                               
1 Decizia Consiliului de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Comunității Europene la cea 
de a 60-a reuniune a IWC din 2008 cu privire la propunerile de modificare a programului Convenției 
Internaționale privind vânătoarea de balene (documentul Consiliului nr. 9818/08).
2 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
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