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Gemenskapens agerande i fråga om valfångst 
Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om gemenskapens agerande i 
fråga om valfångst (2008/2101(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av internationella konventionen om reglering av valfångst från 1946 och 
inrättandet av Internationella valfångstkommissionen (IWC),

– med beaktande av IWC:s avtal om nollfångstkvoter för kommersiell valfångst 
(moratoriet), vilket trädde ikraft 1986,

– med beaktande av uppdateringen 2008 i fråga om valarter på 
Internationella naturvårdsunionens (IUCN) rödlista över hotade arter,

– med beaktande av Internationella naturvårdsunionens sammanträde i Barcelona den 
5-14 oktober 2008,

– med beaktande av artiklarna 37 och 175 i EG-fördraget,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 december 2007, 
”Gemenskapens agerande i fråga om valfångst” (KOM(2007)0823),

– med beaktande av rådets beslut av den 5 juni 2008, i vilket gemenskapens ståndpunkt om 
valfångst fastställdes1,

– med beaktande av att IWC vid sitt 60:e årsmöte i Santiago, Chile, i juni 2008 inrättade en 
mindre arbetsgrupp om IWC:s framtid (”arbetsgruppen”),

– med beaktande av rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter (habitatdirektivet)2,

– med beaktande av Amsterdamfördraget 1997 om ändring av Fördraget om 
Europeiska unionen – Protokoll om djurskydd och djurens välfärd3,

– med beaktande av att konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter 
av vilda djur och växter (CITES) antagit ett förbud mot internationell handel med 
produkter från alla arter stora valar, och att EU genomfört detta förbud,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

                                               
1 Rådets beslut om fastställandet av den ståndpunkt som ska antas på Europeiska gemenskapens 

vägnar vid Internationella valfångstkommissionens 60:e sammankomst 2008 när det gäller förslag 
till ändringar i internationella konventionen om reglering av valfångst (rådsdokument 
9818/2008).

2 EGT L 206, 22.7.1992, s.7.
3 EGT C 340, 10.11.1997, s. 110.



– med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0025/2009), och av följande skäl:

A. Huvudmålet måste vara skydd av den biologiska mångfalden, vilket även omfattar 
bevarandet av arter.

B. Djurens välbefinnande måste alltid beaktas.

C. Det handlar emellertid också om att trygga livsmedelsförsörjningen, särskilt i samhällen 
som traditionellt bedrivit valfångst.

D. ”Avsiktlig störning, fångst och dödande” av alla valarter är för närvarande förbjudna 
i gemenskapens vatten inom ramen för habitatdirektivet.

E. Nästan var fjärde valart anses idag vara hotad, och nio valarter klassificeras som 
utrotningshotade eller allvarligt utrotningshotade, och det råder oklarhet om tillståndet för 
flera arter och bestånd.

F. Även om vissa valbestånd i viss utsträckning återhämtat sig sedan man införde 
moratoriet, har andra bestånd inte gjort det, och deras förmåga att anpassa sig till 
föränderliga miljöförhållanden är okänd.

G. Ursprungligen var det tänkt att moratoriet endast skulle vara i kraft tills en lämplig 
förvaltningsplan inrättats, och därtill ville man ge de utfiskade bestånden tillräckligt med 
tid för att återhämta sig.

H. Alla medlemmar i IWC har inte undertecknat moratoriet.

I. Moratoriet täcker i ingen händelse dödandet av valar i vetenskapligt syfte.

J. Antalet valar som dödats inom ramen för ett särskilt tillstånd har de facto ökat sedan 
moratoriet inrättades.

K. IWC (i över 30 resolutioner) och flera icke-statliga organisationer och andra organ har 
uttryckt sin oro över att nuvarande särskilda tillstånd att bedriva valfångst strider mot 
andemeningen i moratoriet för kommersiell valfångst (IWC2003-2). Köttet från sådan 
valfångst bör inte användas i kommersiella syften.

L. Trots de förbättringar som nyligen skett, ligger de metoder som används för att döda 
valar långt ifrån de önskade normerna.

M. Valar hotas inte bara av jakt utan också av klimatförändringar, föroreningar, kollisioner 
med fartyg, fiskeredskap, ekolod och andra faror.

N. Ovannämnda rådsbeslut grundar sig endast på artikel 175 i EG-fördraget och den hänför 
sig endast till ovannämnda IWC-möte i Santiago, Chile, i juni 2008.

1. Europaparlamentet välkomnar varmt kommissionens ovannämnda meddelande om 
gemenskapens agerande i fråga om valfångst samt beslutet om valfångst, som med 
kvalificerad majoritet antogs av rådet, och stöder att det globala moratoriet för 
kommersiell valfångst får finnas kvar liksom ett förbud mot internationell handel med 
valprodukter. Parlamentet eftersträvar ett slut på den ”vetenskapliga valfångsten” och 



stödjer tanken på att skyddsområden med förbud mot all valfångst på obestämd tid ska 
inrättas i världshaven och andra hav.

2. Europaparlamentet uppmanar rådet att anta en ny gemensam ståndpunkt inom ramen för 
artiklarna 37 och 175 i EG-fördraget.

3. Europaparlamentet anser att skyddet av valar i slutänden är beroende av utvecklingen av 
åtgärder som är föremål för en tillräckligt bred överenskommelse för att de på ett 
effektivt sätt ska kunna genomföras.

4. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och de medlemsstater som deltar 
i arbetsgruppen att arbeta för att uppnå en sådan överenskommelse.

5. Europaparlamentet anser att diskussionerna i arbetsgruppen bör vara föremål för största 
möjliga öppenhet och insyn.

6. Europaparlamentet hoppas att arbetsgruppen kommer att behandla frågan om dödandet av 
valar i vetenskapligt syfte, i avsikt att få ett slut på detta.

7. Europaparlamentet godkänner att det finns ett behov av begränsad jakt i sådana 
samhällen som av tradition och för sitt livsuppehälle idkar valjakt, men begär att man i 
mycket större utsträckning än tidigare betonar forskning i och användning av humanare 
avlivningsmetoder.

8. Europaparlamentet begär att sådan jakt endast bedrivs med klara kvoter baserade på råd 
från IWC:s vetenskapliga kommitté och under sträng kontroll, som omfattar fullständig 
registrering och rapportering av jakten till IWC.

9. Europaparlamentet begär att man på lämpliga platser i olika delar av världen inrättar fler 
marina skyddsområden där valar kan erbjudas särskilt skydd.

10. Europaparlamentet konstaterar att habitatdirektivet, i vilket gemenskapens ståndpunkt i 
fråga om valar (och delfiner) definieras, inte skulle tillåta att något som helst av 
valbestånden i EU:s vatten på nytt började utsättas för kommersiell valfångst.

11. Europaparlamentet fäster uppmärksamheten vid behovet av att använda mer selektiva 
fiskeredskap för att undvika bifångster av andra arter, särskilt valar.

12. 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, den globala klimatförändringen och bullerförorening 
av haven) ställer krav på att EU, i viktiga internationella fora, konsekvent och i 
samverkan måste arbeta för att valarna ska få högsta möjliga skydd på global nivå.

13. Europaparlamentet begär vidare att man utanför sådana skyddade områden bekämpar 
sådana hot mot valar som har sitt ursprung i klimatförändringar, föroreningar, kollisioner 
med fartyg, fiskeredskap, buller i haven som har sitt ursprung i mänsklig verksamhet 
(inbegripet ekolod, seismiska undersökningar och fartygsbuller).

14. Europaparlamentet anser att kommissionen, i väntan på globala åtgärder, bör lägga fram 
ytterligare förslag för att bemöta sådana hot i gemenskapens vatten och i fråga om 
gemenskapsfartyg.



15. Europaparlamentet anser att kommissionen bör fastställa ett reviderat regelverk för 
valskådning som skyddar de ekonomiska och sociala intressena i de kustregioner där 
denna verksamhet utövas, med beaktande av den senaste utvecklingen på området.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att vidarebefordra denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Internationella 
valfångstkommissionen, de regionala rådgivande nämnderna, Rådgivande kommittén för 
fiske och vattenbruk och de regionala fiskeförvaltningsorganisationer som EU är 
medlem i.


