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Κοινοτική δράση για την φαλαινοθηρία 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την 
κοινοτική δράση για την φαλαινοθηρία (2008/2101(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση του 1946 για τη Ρύθμιση της Φαλαινοθηρίας και την 
ίδρυση της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας (ΔΕΦ-IWC),

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία για μηδενικά αλιεύματα (εφεξής «μορατόριουμ») της ΔΕΦ 
όσον αφορά τη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς, που τέθηκε σε ισχύ το 1986,

– έχοντας υπόψη την ενημέρωση, όσον αφορά τα κητοειδή, του ερυθρού καταλόγου 
απειλούμενων ειδών του 2008, της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης,

– έχοντας υπόψη τη σύνοδο της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης που 
πραγματοποιήθηκε στις 5-14 Οκτωβρίου 2008 στη Βαρκελώνη,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 37 και 175 της Συνθήκης ΕΚ, 

– έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με 
την κοινοτική δράση για τη φαλαινοθηρία (COM(2007)0823),

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2008 με την οποία 
καθορίζεται η θέση της Κοινότητας όσον αφορά τη φαλαινοθηρία1

– έχοντας υπόψη τη σύσταση μικρής ομάδας εργασίας για το μέλλον της ΔΕΦ (εφεξής 
«ομάδα εργασίας») στην οποία προέβη η ΔΕΦ στην 60ή ετήσια συνεδρίασή της στο 
Σαντιάγο της Χιλής,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία 
περί οικοτόπων)2

– έχοντας υπόψη το «πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων »3,
που επισυνάπτεται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ του 1997 για τηντροποποίηση της 
Συνθήκης για την ΕΕ,

– έχοντας υπόψη την απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου προϊόντων προερχομένων από 
όλα τα είδη μεγάλων φαλαινών που θεσπίστηκε με τη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο 

                                               
1 Απόφαση του Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται η θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας κατά την 60ή συνεδρίαση της ΔΕΦ το 2008 όσον αφορά προτάσεις 
τροποποίησης του προγράμματος της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ρύθμιση της φαλαινοθηρίας 
(έγγραφο του Συμβουλίου αριθ. 9818/08)

2 ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7.
3 ΕΕ C 340, 10.11.1997, σ.110

Adlib Express Watermark



Απειλουμένων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES) και εφαρμόστηκε από 
την ΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0025/2009),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η προστασία της 
βιοποικιλότητας συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των ειδών, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει πάντα να συνυπολογίζεται η καλή μεταχείριση των ζώων, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν, εντούτοις, ζητήματα ασφαλείας και εφοδιασμού 
τροφίμων, ιδίως για τις κοινότητες που επιδίδονται κατά παράδοση στη φαλαινοθηρία, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η «εκούσια όχληση, σύλληψη ή θανάτωση» οιουδήποτε είδους 
φαλαινών απαγορεύεται σήμερα στα κοινοτικά ύδατα δυνάμει της οδηγίας περί 
οικοτόπων,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα ένα στα τέσσερα κητοειδή θηλαστικά θεωρείται ότι 
απειλείται με εξαφάνιση και 9 είδη έχουν χαρακτηρισθεί είτε ως απειλούμενα είτε ως 
ιδιαίτερα απειλούμενα, ενώ η κατάσταση όσον αφορά πολλά είδη και πληθυσμούς
παραμένει ασαφής,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη μερική ανάκαμψη ορισμένων πληθυσμών φαλαινών 
μετά από την επιβολή του μορατόριουμ, διάφοροι άλλοι δεν έχουν ανακάμψει, ενώ 
παραμένει άγνωστη η ικανότητά προσαρμογής τους στις μεταβαλλόμενες 
περιβαλλοντικές συνθήκες,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μορατόριουμ επρόκειτο αρχικά να σταματήσει να ισχύει μετά 
από τη θέσπιση κατάλληλου συστήματος διαχείρισης και ότι επρόκειτο να παράσχει τον 
αναγκαίο χρόνο για την ανάκαμψη των μειωμένων πληθυσμών φαλαινών, 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο μορατόριουμ δεν έχουν προσχωρήσει όλα τα μέλη της ΔΕΦ,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μορατόριουμ δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη θανάτωση 
φαλαινών για επιστημονικούς σκοπούς, 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των φαλαινών που θανατώνονται με ειδική άδεια έχει 
ουσιαστικά αυξηθεί μετά από την επιβολή του μορατόριουμ,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΕΦ (σε πάνω από 30 ψηφίσματά της) όπως και μη 
κυβερνητικές και άλλες οργανώσεις έχουν εκφράσει βαθειά ανησυχία ότι η φαλαινοθηρία 
μετά από χορήγηση ειδικής άδειας είναι «αντίθετη με το πνεύμα του μορατόριουμ της 
φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς» (ΔΕΦ2003-2)· ότι το κρέας που προκύπτει από 
αυτού του είδους τη φαλαινοθηρία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς 
σκοπούς,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις, οι μέθοδοι με τις οποίες 
θανατώνονται οι φάλαινες εξακολουθούν να υπολείπονται του επιθυμητού επιπέδου, 
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ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κητοειδή δεν απειλούνται μόνο από τη θήρευση αλλά και από 
την κλιματική αλλαγή, τη μόλυνση, τις προσκρούσεις πλοίων, τα αλιευτικά εργαλεία, τις 
ηχοεντοπιστικές συσκευές και άλλους κινδύνους, 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερόμενη απόφαση του Συμβουλίου  βασίζεται μόνο 
στο άρθρο 175 της Συνθήκης ΕΚ και αφορά μόνο την προαναφερθείσα συνεδρίαση της 
ΔΕΦ στο Σαντιάγο της Χιλής τον Ιούνιο του 2008, 

1. επιδοκιμάζει θερμά την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 
κοινοτική δράση για τη φαλαινοθηρία και την απόφαση για την φαλαινοθηρία που 
εγκρίθηκε με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο· στηρίζει τη διατήρηση του διεθνούς 
μορατόριουμ της φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς και την απαγόρευση του 
διεθνούς εμπορίου προϊόντων φάλαινας· επιδιώκει τον τερματισμό της φαλαινοθηρίας για 
επιστημονικούς σκοπούς και στηρίζει τον ορισμό μεγάλων περιοχών ωκεανών και 
θαλασσών ως καταφυγίων στα οποία θα απαγορεύεται επ' αόριστον η φαλαινοθηρία· 

2. καλεί το Συμβούλιο να υιοθετήσει νέα κοινή θέση σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 175 της 
συνθήκης ΕΚ·

3. φρονεί ότι η προστασία των φαλαινών και άλλων κητοειδών εξαρτάται, σε τελική 
ανάλυση, από τη λήψη μέτρων στο πλαίσιο συμφωνιών ευρείας αποδοχής, ώστε να είναι 
δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή τους, 

4. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ομάδα 
εργασίας να επιδιώξουν τη σύναψη τέτοιας συμφωνίας· 

5. φρονεί ότι οι συζητήσεις της ομάδας εργασίας πρέπει να πραγματοποιηθούν με την 
μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια·

6. ελπίζει ότι η ομάδα εργασίας θα εξετάσει το θέμα της θανάτωσης φαλαινών για 
επιστημονικούς σκοπούς προκειμένου να καταλήξει σε μια βάση για την κατάργησή της·

7. σέβεται την ανάγκη για περιορισμένη θήρευση από εκείνους που παραδοσιακά 
επιδίδονται σε αυτήν  για λόγους συντήρησης, ωστόσο καλεί να δοθεί μεγαλύτερη 
έμφαση στην αναζήτηση και εφαρμογή ανώδυνων μεθόδων θανάτωσης·

8. ζητεί η θήρευση αυτή να πραγματοποιείται μόνο βάσει συγκεκριμένων ποσοστώσεων με 
βάση τις συμβουλές της Επιστημονικής Επιτροπής της ΔΕΦ και υπό αυστηρούς ελέγχους 
που προϋποθέτουν πλήρη καταγραφή και ενημέρωση της ΔΕΦ·

9. ζητεί την ίδρυση περισσότερων προστατευμένων θαλάσσιων περιοχών, σε κατάλληλες 
τοποθεσίες σε όλον τον κόσμο, όπου οι φάλαινες θα χαίρουν ειδικής προστασίας·

10. επισημαίνει ότι η Οδηγία της ΕΕ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων  που 
καθορίζει την Κοινοτική θέση για τις φάλαινες (και τα δελφίνια) δεν θα επέτρεπε την 
επανάληψη της φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς σε βάρος οιουδήποτε 
αποθέματος φαλαινών στα ύδατα της ΕΕ·

11. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη χρήσης πιο επιλεκτικών τρόπων αλιείας, ούτως ώστε 
να αποφεύγεται η παρεμπίπτουσα αλίευση άλλων ειδών, ιδίως των κητοειδών·

Adlib Express Watermark



12. θεωρεί ότι η τραγική ιστορία της φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς, σε συνδυασμό 
με τους πολλαπλούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πληθυσμοί φαλαινών 
(συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων στις αλιευτικές 
δραστηριότητες, των συγκρούσεων με σκάφη, της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη και 
της ηχορρύπανσης των ωκεανών), υπαγορεύει στην ΕΕ να προωθήσει, σε καίριας 
σημασίας διεθνή φόρα, με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο, το υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο προστασίας για τις φάλαινες σε παγκόσμιο επίπεδο·

13. ζητεί να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που απειλούν τους πληθυσμούς των κητοειδών, 
όπως η κλιματική αλλαγή, η μόλυνση, οι προσκρούσεις πλοίων, τα αλιευτικά εργαλεία, ο 
ανθρωπογενής θόρυβος των ωκεανών (συμπεριλαμβανομένου εκείνου που παράγεται από 
ηχοεντοπιστικές συσκευές, σεισμικές έρευνες και από τα σκάφη) κ.ά. εκτός αυτών των 
προστατευμένων περιοχών· 

14. πιστεύει ότι, πριν από οιαδήποτε δράση σε παγκόσμιο επίπεδο, η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει περαιτέρω προτάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση τέτοιου είδους απειλών 
όσον αφορά τα κοινοτικά ύδατα και τα κοινοτικά πλοία·

15. φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει αναθεωρημένο ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
πρακτική του «whale watching», το οποίο να προστατεύει τα οικονομικά και κοινωνικά 
συμφέροντα των παράκτιων περιοχών όπου υφίσταται τέτοια δραστηριότητα, 
λαμβανομένης υπόψη της πρόσφατης ανάπτυξής της·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, την Διεθνή Επιτροπή 
Φαλαινοθηρίας, τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια, την συμβουλευτική επιτροπή 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας 
στις οποίες ανήκει η ΕΕ.
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