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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar fiskeriutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Välkomnar varmt kommissionens meddelande av den 19 september 2007 om 
gemenskapens agerande i fråga om valfångst (KOM(2007)0823) samt den ståndpunkt om 
valfångst, som med kvalificerad majoritet antogs av rådet den 5 juni 20081 och där det står 
att EU bland annat måste ge sitt stöd till att det globala moratoriet för kommersiell 
valfångst får finnas kvar, samt få slut på den ”vetenskapliga valfångsten” och stödja 
inrättandet av valskyddsområden.

2. Europaparlamentet anser att den kommersiella valfångstens tragiska historia, tillsammans 
med de talrika hot som valbestånden i dag är utsatta för (bland dem också bifångster vid 
fiske, sammanstötningar med fartyg och den globala klimatförändringen) ställer krav på 
att EU under samordnade former måste arbeta för att valarna ska få högsta möjliga skydd 
på global nivå.

3. Europaparlamentet konstaterar att EU:s livsmiljödirektiv2, med sin definition av 
gemenskapens ståndpunkt i fråga om valar (och delfiner) inte skulle tillåta att något som 
helst av valbestånden i EU:s vatten på nytt började utsättas för kommersiell valfångst.

4. Europaparlamentet anser att Internationella valfångstkommissionen bör tillåta sådan 
valfångst som strikt begränsar sig till vad en befolkning behöver för sitt livsuppehälle, 
förutsatt att den inte utgör något hot mot bevarandestatusen hos det berörda valbeståndet, 
fångsterna håller sig inom vad som styrkts och erkänts vara nödvändigt för att trygga 
livsuppehället och inga avtal ingås om någon ökning av nuvarande fångstnivåer, vare sig i 
fråga om antalet dödade valar eller ytterligare arter som berörs av fångsterna. 

5. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att vid de förestående 
förhandlingarna motsätta sig varje förslag avsett att skapa legitimitet för vetenskaplig eller 
kommersiell valfångst i någon som helst omfattning, vare sig i kustvatten eller 
annorstädes.

                                               
1 Rådets beslut om fastställandet av den ståndpunkt som ska antas på Europeiska gemenskapens vägnar vid 
Internationella valfångstkommissionens sextionde sammankomst 2008 när det gäller förslag till ändringar i 
internationella konventionen om reglering av valfångst (rådsdokument 9818/2008).
2 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 
(EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).
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