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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ribištvo, kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. toplo pozdravlja sporočilo Komisije z dne 19. decembra 2007 o ukrepih Skupnosti v zvezi 
s kitolovom (KOM(2007)0823) in stališče o lovu na kite, ki ga je Svet s kvalificirano 
večino sprejel 5. junija 2008  1 in določa, da mora EU med drugim podpreti ohranitev 
svetovnega moratorija na komercialni kitolov, si prizadevati za ukinitev kitolova v 
znanstvene namene in podpreti oblikovanje zaščitenih območij za kite;

2. meni, da žalostna zgodovina komercialnega kitolova ter številni dejavniki, ki ogrožajo 
populacije kitov (med drugim tudi naključni ulov pri ribolovnih dejavnostih, trki s plovili 
in svetovne podnebne spremembe) narekujejo EU, da usklajeno podpira najvišjo raven 
varstva za kite na svetovni ravni; 

3. ugotavlja, da direktiva EU o habitatih2, ki določa stališče Skupnosti glede kitov (in 
delfinov), ne dovoljuje obnovitve komercialnega kitolova za katerikoli stalež kitov v 
vodah EU;

4. meni, da bi morala Mednarodna komisija za kitolov dovoliti kitolov za izključno 
samooskrbne namene, če to ne ogroža ohranitvenega statusa posameznega staleža, če ulov 
ostaja v obsegu dokumentiranih in priznanih samooskrbnih potreb, ter če ni dovoljeno 
povečanje trenutno dovoljene ravni, ne po številu ubitih kitov ne po številu dodatnih 
ulovljenih vrst;

5. poziva države članice, naj v sedanjem pogajalskem procesu nasprotujejo predlogom, ki bi 
uzakonili raven obalnega ali kakršnega koli drugačnega kitolova v znanstvene ali 
komercialne namene.

                                               
1 Sklep Sveta o oblikovanju stališča, ki se v imenu Evropske skupnosti sprejme v zvezi s predlogi 
sprememb programa Mednarodne konvencije o ureditvi lova na kite na 60. zasedanju IWC leta 2008 
(Dokument Sveta št. 9818/08).
2 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih 
živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).
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