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Valaanpyyntiin liittyvät yhteisön toimet 

Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. helmikuuta 2009 valaanpyyntiin liittyvistä 
yhteisön toimista (2008/2101(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon vuonna 1946 allekirjoitetun valaanpyyntiä sääntelevän kansainvälisen 
yleissopimuksen ja kansainvälisen valaanpyyntikomission (IWC) perustamisen,

– ottaa huomioon kansainvälisen valaanpyyntikomission kaupallista valaanpyyntiä 
koskevan sopimuksen, jolla pyynti rajoitetaan nollaan ("moratorio") ja joka tuli voimaan 
1986,

– ottaa huomioon Maailman luonnonsuojeluliiton (IUCN) kokoaman uhanalaisten lajien 
punaisen listan vuoden 2008 päivityksessä valaista esitetyt tiedot,

– ottaa huomioon Barcelonassa 5.–14. lokakuuta 2008 pidetyn Kansainvälisen 
luonnonsuojeluliiton kokouksen,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 ja 175 artiklan,

– ottaa huomioon 19. joulukuuta 2007 päivätyn komission tiedonannon valaanpyyntiin 
liittyvistä yhteisön toimista (KOM(2007)0823),

– ottaa huomioon 5. kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen valaanpyyntiä 
koskevaksi yhteisön kannaksi1,

– ottaa huomioon IWC:n tulevaisuutta käsittelevän pienen työryhmän (jäljempänä 
"työryhmä"), joka perustettiin kesäkuussa 2008 IWC:n 60. vuosikokouksessa 
Santiagossa Chilessä,

– ottaa huomioon luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 
21. toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY (luontotyyppidirektiivi)2,

– ottaa huomioon vuonna 1997 tehdyn Amsterdamin sopimuksen, jolla muutetaan 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevaa 
pöytäkirjaa3,

                                               
1 Ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälisen valaanpyyntikomission (IWC) vuonna 2008 

pidettävässä 60. kokouksessa Euroopan yhteisön puolesta omaksuttavasta kannasta ehdotuksiin 
valaanpyynnin säätelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (ICRW) säännöstöön tehtäviksi 
muutoksiksi (neuvoston asiakirja nro 9818/08).

2 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
3 EYVL L 340, 10.11.1997, s. 110.
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– ottaa huomioon, että uhanalaisten villieläin- ja kasvilajien kansainvälistä kauppaa 
koskevassa yleissopimuksessa (CITES) on kielletty kaikista suurista valaslajeista 
valmistettujen tuotteiden kansainvälinen kauppa ja että EU on pannut kiellon 
täytäntöön,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A6-0025/2009),

A. katsoo, että päätavoitteena on oltava biologisen monimuotoisuuden, myös lajien suojelu,

B. katsoo, että eläinten hyvinvointi on otettava aina huomioon,

C. toteaa, että kyse on kuitenkin myös elintarvikehuollon turvaamisesta erityisesti 
yhteisöissä, jotka ovat perinteisesti harjoittaneet valaanpyyntiä,

D. ottaa huomioon, että kaikkien valaslajien "tahallinen häiritseminen, kiinniotto ja 
tappaminen" yhteisön vesillä on kielletty luontotyyppidirektiivillä,

E. ottaa huomioon, että lähes joka neljännen valaslajin katsotaan nykyään olevan vaarassa 
ja että yhdeksän lajia on luokiteltu joko uhanalaiseksi tai erittäin uhanalaiseksi ja että 
useiden lajien ja populaatioiden tila on epäselvä,

F. toteaa, että vaikka jotkut valaspopulaatiot ovat elpyneet jossakin määrin moratorion 
käyttöönoton jälkeen, toiset eivät, ja niiden kykyä sopeutua muuttuvin 
ilmasto-olosuhteisiin ei tiedetä,

G. toteaa, että moratorion oli alun perin tarkoitus kestää vain kunnes saadaan luotua 
asianmukainen hallinnointijärjestelmä ja jotta harventuneille kannoille voitaisiin antaa 
riittävästi aikaa toipua, 

H. ottaa huomioon, että kaikki IWC-jäsenet eivät hyväksy moratoriota,

I. ottaa huomioon, että moratorio ei koske valaiden tappamista tieteellisiin tarkoituksiin,

J. toteaa, että valaita on moratorion käyttöönoton jälkeen tapettu erikoisluvalla aiempaa 
enemmän,

K. toteaa, että sekä IWC (yli 30 päätöslauselmassaan) että joukko kansalaisjärjestöjä ja 
muita elimiä ovat esittäneet vakavan huolensa, että nykyinen valaanpyynnin erikoislupa 
on kaupallista valaanpyyntiä koskevan moratorion hengen vastainen (IWC 2003-2); 
katsoo, että tällaisesta valaanpyynnistä saatua lihaa ei pitäisi käyttää kaupallisiin 
tarkoituksiin,

L. katsoo, että viimeaikaisista parannuksista huolimatta valaiden tappamismenetelmät eivät 
edelleenkään täytä haluttuja normeja,
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M. toteaa, että valaiden uhkana ei ole vain valaanpyynti, vaan uhkia ovat myös muun 
muassa ilmastonmuutos, merten saastuminen, laivaliikenne, pyyntivälineet ja
kaikuluotaimet,

N. ottaa huomioon, että edellä mainittu neuvoston päätös perustuu pelkästään EY:n 
perustamissopimuksen 175 artiklaan, ja siinä viitataan ainoastaan edellä mainittuun, 
kesäkuussa 2008 Santiagossa Chilessä pidettyyn IWC-kokoukseen,

1. pitää erittäin tervetulleena valaanpyyntiin liittyvistä yhteisön toimista annettua edellä 
mainittua komission tiedonantoa, joka hyväksyttiin määräenemmistöllä neuvostossa, ja 
tukee kaupallista valaanpyyntiä koskevan yleisen moratorion ja valastuotteiden 
kansainvälistä kauppaa koskevan kiellon säilyttämistä; pyrkii lopettamaan "tieteellisen 
valaanpyynnin" ja kannattaa merkittävien valtameri- ja merialueiden nimeämistä 
valaiden suojelualueiksi, joilla kaikenlainen valaanpyynti on kielletty toistaiseksi;

2. kehottaa neuvostoa hyväksymään uuden yhteisen kannan EY:n perustamissopimuksen 
37 ja 175 artiklan perusteella,

3. katsoo, että valaiden ja muiden valaansukuisten eläinten suojelu riippuu loppujen 
lopuksi siitä, että kehitetään toimenpiteitä, joista tehdään riittävän kattava sopimus, joka 
pannaan tehokkaasti täytäntöön;

4. kehottaa neuvostoa, komissiota ja työryhmään osallistuvia jäsenvaltioita pyrkimään 
tällaisen sopimuksen aikaansaamiseen;

5. katsoo, että työryhmässä käytävien keskustelujen olisi oltava mahdollisimman avoimia;

6. toivoo, että työryhmä käsittelee valaiden tappamista tieteellisiin tarkoituksiin, jotta siitä 
päästäisiin eroon;

7. hyväksyy rajoitetun valaanpyynnin sitä perinteisesti harjoittavien toimesta toimeentulon 
turvaamiseksi, mutta korostaa, että on tutkittava tieteellisesti inhimillisiä 
tappamismenetelmiä ja niiden käyttöä;

8. kehottaa harjoittamaan tällaista pyyntiä vain selkein kiintiöin, jotka perustuvat IWC:n 
tiedekomitealta saatuun näyttöön, valvomaan sitä tarkasti ja pitämään siitä tyhjentävällä 
tavalla kirjaa ja ilmoittamaan siitä IWC:lle;

9. kehottaa myös perustamaan eri puolille maailmaa sopiviin paikkoihin lisää suojeltuja 
merialueita, joissa valaat saavat erityissuojelua;

10. huomauttaa, että EU:n luontotyyppidirektiivissä, jossa määritellään valaita (ja delfiinejä) 
koskeva yhteisön kanta, ei sallittaisi kaupallisen valaanpyynnin jatkamista minkään 
valaskannan osalta EU:n vesillä;

11. kiinnittää huomiota tarpeeseen käyttää entistä valikoivampia pyydyksiä, jotta vältetään 
muista lajeista, etenkin valaista, muodostuvat sivusaaliit;

12. katsoo, että kaupallisen valaanpyynnin murheellinen historia sekä valaskantoihin 
nykyisin kohdistuvat lukuisat uhkat (mukaan luettuina muun muassa tahattomat saaliit 
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kalastustoiminnassa, yhteentörmäykset alusten kanssa, maailmanlaajuinen 
ilmastonmuutos ja valtamerten melusaaste) edellyttävät, että EU edistää kansainvälisillä 
foorumeilla koordinoidusti ja johdonmukaisesti valaiden suojelun mahdollisimman 
korkeaa tasoa maailmanlaajuisesti;

13. kehottaa lisäksi torjumaan tällaisten suojeltujen alueiden ulkopuolella 
ilmastonmuutoksen, merten saastumisen, laivaliikenteen, pyyntivälineiden, ihmisten 
aiheuttamien valtameren äänten (kaikuluotain, seismiset tutkimukset ja alusten melu 
mukaan luettuina) ja muiden tekijöiden valaseläinpopulaatioille aiheuttamia uhkia;

14. katsoo, että komission olisi maailmanlaajuisia toimia odoteltaessa esitettävä uusia 
ehdotuksia tällaisten uhkien torjumiseksi yhteisön vesillä ja yhteisön alusten osalta;

15. katsoo, että komission olisi määriteltävä "valaiden tarkkailua" koskeva tarkistettu 
sääntelykehys, jolla puolustetaan taloudellisia ja sosiaalisia etuja tätä toimintaa 
harjoittavilla rannikkoalueilla niiden viimeaikainen kehitys huomioon ottaen;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, kansainväliselle valaanpyyntikomissiolle, 
alueellisille neuvoa-antaville toimikunnille, neuvoa-antavalle kalatalous- ja 
vesiviljelykomitealle ja alueellisille kalastuksenhoitojärjestöille, joiden jäsen Euroopan 
unioni on.
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