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Zásady 

postupu delegace České republiky na 64. výročním Zasedání  
Mezinárodní velrybářské komise 

 
 

1. Delegace na Zasedání bude vycházet zejména z Rozhodnutí Rady Evropské 
unie ze dne 19. prosince  2011 o postoji, který má být jménem Evropské unie  zaujat 
na nadcházejících třech výročních zasedáních a s nimi spojených schůzkách konaných 
mezi zasedáními Mezinárodní velrybářské komise (dále jen „IWC“), pokud jde            
o návrhy změn Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství (dále jen „Úmluva“)         
a jejího harmonogramu, které stanoví, že postoj Evropské unie v záležitostech, které 
spadají do její pravomoci, bude v souladu s dále uvedenými zásadami. 
 

   a) Zastřešujícím cílem Evropské unie ve vztahu k IWC je zajistit účinný 
mezinárodní regulační rámec pro zachování a řízení velryb, který zaručí podstatné 
zlepšení dlouhodobého záchovného statusu velryb a zavede kontrolu IWC nad 
veškerými velrybářskými činnostmi. 
 

   b) Členské státy jednající společně v zájmu Evropské unie zaujmou 
k návrhům rozhodnutí IWC na jejích nadcházejících třech výročních zasedáních a 
s nimi spojených schůzkách konaných mezi zasedáními tento postoj: 
 

      - podpoří zachování moratoria na komerční lov velryb v rámci 
harmonogramu, 
 

      - postaví se proti jakýmkoliv návrhům, týkajících se nových způsobů lovu 
velryb, které v současnosti Úmluva nestanoví, ledaže by takové návrhy zahrnovaly 
pouze místní spotřebu a předpokládaly určitou úlohu z hlediska vědeckého poradenství 
ze strany IWC a současně zaručily podstatné zlepšení dlouhodobého záchovného 
statusu velryb a zavedly kontrolu IWC nad veškerými velrybářskými činnostmi 
prováděnými členy IWC, 
 

      - podpoří návrhy na vytvoření přírodních rezervací pro velryby podle 
pravidel IWC, 
 

      - podpoří návrhy na řízení lovu velryb místními obyvateli za účelem obživy 
za podmínky, že zachování příslušných populací nebude ohroženo, s řádným ohledem 
na zásadu obezřetnosti a na doporučení vědeckého výboru, a že velrybářské činnosti 
budou řádně regulovány a všechny velrybářské úlovky zůstanou udržitelné 
a nepřesáhnou rámec potřeb obživy místních obyvatel, 
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      - podpoří návrhy, jejichž cílem je ukončit provádění lovu velryb „pro 
vědecké účely“ mimo kontrolu IWC. 
 

   c) Pokud je pravděpodobné, že postoj uvedený výše bude ovlivněn novými 
vědeckými nebo technickými poznatky předloženými před zasedáními IWC nebo v 
jejich průběhu, nebo budou-li na místě předloženy návrhy v záležitostech, které nejsou 
doposud předmětem postoje Evropské unie, stanoví se postoj Evropské unie 
k dotčenému návrhu v záležitostech, které spadají do její pravomoci, prostřednictvím 
koordinace, včetně koordinace na místě, před hlasováním o daném návrhu. 
 

2. Delegace na Zasedání bude dále vycházet z platné právní úpravy Evropské 
unie (Nařízení Rady /EHS/ č. 348/81 ze dne 20. ledna 1981 o společných předpisech 
pro dovoz výrobků z velryb a ostatních kytovců, Nařízení Rady /ES/ č. 338/97 ze dne 
9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
regulováním obchodu s nimi a Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992        
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) a 
České republiky (zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy). Dále 
pak ze Strategického rámce udržitelného rozvoje České republiky, ze Státní politiky 
životního prostředí na léta 2004 až 2010, z Implementačního plánu Světového 
summitu o udržitelném rozvoji, z příslušného práva Evropské unie a mezinárodních 
smluv (zejména Úmluvy o biologické rozmanitosti), kterých jsou Česká republiky a 
Evropská unie smluvní stranou, a z Tématické strategie Evropské unie ochrany a 
zachování životního prostředí moří. Zároveň bude vycházet z možnosti České 
republiky plnit v budoucnu efektivně závěry Zasedání. 
 

3. Delegace na Zasedání se aktivně zapojí do jednání s cílem zajištění ochrany 
velryb a ostatních kytovců na globální úrovni a bude prosazovat rozumné uplatňování 
Úmluvy v zájmu ochrany ohrožených druhů kytovců a v souladu s postojem Evropské 
unie podle bodu 1. Při projednávání odborných záležitostí bude delegace na Zasedání 
upřednostňovat hledisko ochrany přírody a princip rozumného využívání živé přírody. 
 

4. Při projednávání finančních otázek bude delegace na Zasedání trvat na 
dodržování principu vysoké hospodárnosti a účelnosti vynakládání finančních 
prostředků a na minimálním a nezbytně nutném reálném růstu členských příspěvků. 
 


