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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre rybné 
hospodárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. úprimne víta oznámenie Komisie z 19. decembra 2007 o akcii Spoločenstva, pokiaľ ide o 
lov veľrýb (KOM(2007)0823), a stanovisko k lovu veľrýb prijaté kvalifikovanou väčšinou 
v Rade dňa 5. júna 20081, v ktorom sa hovorí, že EÚ musí, okrem iného, podporovať 
zachovanie globálneho moratória na komerčný lov veľrýb, usilovať o skončenie lovu 
veľrýb na vedecké účely a podporovať vytváranie chránených území pre veľryby;

2. domnieva sa, že tragické dejiny komerčného lovu veľrýb spojeného s mnohými 
nebezpečenstvami, ktoré v súčasnosti číhajú na veľrybiu populáciu (vrátane náhodných 
výlovov počas rybolovných operácií, kolízií s plavidlami a globálnej zmeny klímy) 
diktujú, aby EÚ koordinovane podporovala najvyššiu úroveň ochrany veľrýb na 
celosvetovej úrovni;

3. konštatuje, že smernica EÚ o biotopoch2, ktorá definuje postoj Spoločenstva voči 
veľrybám (a delfínom), by nepovolila obnovenie komerčného lovu veľrýb objavujúce sa 
v súvislosti so všetkými populáciami veľrýb vo vodách EÚ;

4. domnieva sa, že Medzinárodná veľrybárska komisia by mala povoliť lov veľrýb výlučne 
na existenčné účely pod podmienkou, že neohrozí zachovalosť príslušnej populácie, že 
úlovky zostanú v rozsahu dokumentovaných a uznaných existenčných potrieb a že by sa 
nemalo povoliť nijaké zvyšovanie súčasne schválených objemov, či už z hľadiska počtu 
zabitých veľrýb, alebo iných ulovených druhov;

5. naliehavo vyzýva členské štáty, aby sa v rámci súčasných rokovaní postavili proti 
každému návrhu, ktorým by sa mohol legitimizovať akýkoľvek objem lovu na vedecké 
účely alebo komerčného lovu veľrýb tak v pobrežných oblastiach, ako aj inde.

                                               
1 Rozhodnutie Rady potvrdzujúce pozíciu, ktorá sa v mene Európskeho spoločenstva má zaujať na 60. zasadnutí 
IWC v roku 2008 v súvislosti s návrhmi zmien a doplnení harmonogramu Medzinárodného dohovoru o regulácii 
lovu veľrýb (dokument Rady č. 9818/08).
2 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov 
a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s.7).
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