
 

 

Megállapodás az emberek és a nagyragadozók együttélésével foglalkozó uniós platformban való részvételről 

Az Európai Bizottság – elismerve a nagyragadozók Európai Unión belüli védelmével kapcsolatos kihívásokat – kezdeményezést hívott életre ezen állatcsoportra vonatkozóan. Az érdekelt felekkel folytatott megbeszéléseket követően az a döntés született, hogy egy, a 

nagyragadozókkal foglalkozó, külön uniós platform kerüljön felállításra, amely keretet szolgáltat az érdekelt felek közötti, az emberek és a nagyragadozók együttéléséből eredő problémákról szóló strukturált párbeszédhez. A platform a nagyragadozókat érintő 

kérdésekkel is foglalkozó főbb érdekelti szervezetek önkéntes csoportosulása lesz. Az érintett fajok a barnamedve, a farkas, az eurázsiai hiúz és a rozsomák; az erősen veszélyeztetett ibériai hiúzra nem terjed ki a kezdeményezés 

A platform küldetése az, hogy AZ ISMERETEK CSERÉJE ÁLTAL ÉS NYITOTT, KONSTRUKTÍV ÉS KÖLCSÖNÖS TISZTELETEN ALAPULÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÚTJÁN TERJESSZE AZOKAT A MÓDSZEREKET ÉS ESZKÖZÖKET, AMELYEKKEL 

MINIMALIZÁLHATÓK – ÉS HA LEHETSÉGES, MEGOLDHATÓK – AZ EMBERI ÉRDEKEK ÉS A NAGYRAGADOZÓK JELENLÉTE KÖZÖTT FESZÜLŐ ELLENTÉTEK MIATTI KONFLIKTUSOK. 

 

Az alább felsorolt szervezetek megállapodnak a következő alapelvekben: 

1. Az uniós jogi keretek betartása: a kedvező védettségi állapotú nagyragadozófajok Unión belüli védelmére és fenntartható kezelésére vonatkozó átfogó jogi eszköz az EU Élőhelyvédelmi Irányelve (92/43/EGK irányelv).  

2. A szükséges tudásbázis biztosítása: a nagyragadozók kezelésének kérdéseiben mindig megalapozott tudományos bizonyítékok alapján és a rendelkezésre álló legjobb minőségű, megbízható adatokat felhasználva kell dönteni. 

3. A társadalmi-gazdasági és kulturális szempontok és aggályok figyelembevétele: az emberi társadalmaknak joguk van ahhoz, hogy a többféle funkciót betöltő tájakon, melyeknek a nagyragadozók is szerves részét képezik, fenntartható módon használják 

természeti erőforrásaikat és megőrizzék kulturális örökségüket. El kell ismerni, hogy a gazdasági tevékenységek is hozzájárulnak e tájak értékeihez. El kell ismerni azt is, hogy garantálni kell a közbiztonságot. 

4. Az érdekelt felek közötti konstruktív párbeszéd útján történő konfliktusmegoldás: a legfontosabb érdekelt felek között helyi, nemzeti és uniós szinten folyó párbeszéd a legjobb módja annak, hogy megoldódjanak a nagyragadozókkal kapcsolatos konfliktusok 

és könnyebbé váljon az emberek és a nagyragadozók együttélése. A megoldásokat a helyi és regionális körülményekhez kell igazítani. 

5. Határokon átnyúló együttműködés: az EU-ban a nagyragadozó-állományok túlnyomó többségének elterjedési területe  átnyúlik a nemzeti határokon. A nemzeti megoldások ezért önmagukban nem fognak működni anélkül, hogy sor ne kerülne az érdekelt 

felek közötti érdemi párbeszédre, amely határokon átnyúló együttműködést is jelent az EU-n belül és adott esetben a szomszédos országokkal, és figyelembe veszi többek között a nagyragadozók állományszintjének kezelésére vonatkozó tervekről szóló 

iránymutatást. 

 

Az aláíró szervezetek kötelezettséget vállalnak arra, hogy részt vesznek az EU nagyragadozókkal foglalkozó platformjának munkájában. Ezzel vállalják, hogy együttműködnek annak érdekében, hogy megoldásokat találjanak az emberek és a nagyragadozók 

együttéléséből eredő konfliktusokra, a következők útján: 

1) az emberek és a nagyragadozók együttéléséből fakadó kihívások kezelésével kapcsolatos tapasztalataik és szakértelmük megosztása;    2) más érdekelt felek tapasztalatainak és véleményének meghallgatása és megvitatása; 

3) párbeszéd folytatása a konszenzuskeresés érdekében, és annak elfogadása, hogy a megoldáshoz egyes esetekben kompromisszum szükséges;   4) nyitottság az emberek és a nagyragadozók sikeres együttéléséhez kapcsolódó bevált gyakorlatok 

elfogadása terén; 

5) hajlandóság a bevált gyakorlatok átvételére és kipróbálására;           6) annak biztosítása, hogy képesek teljes elkötelezettséggel részt venni a platform munkájában. 
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Szeretném nagyrabecsülésem kifejezni a fent felsorolt szervezeteknek, és szívből gratulálok nekik e fontos megállapodás aláírásához, amelyet nagy örömmel fogadok. A megállapodás aláírása jelentős előrelépés az EU nagyragadozókkal kapcsolatos kezdeményezése 

terén, amelyet a Bizottság igyekezett előmozdítani az elmúlt két évben, és az arra irányuló közös erőfeszítéseink eredménye, hogy az együttműködés és a párbeszéd konstruktív szellemében kezeljük az emberek és a nagyragadozók Unión belüli együttéléséből eredő 

problémákat. 

 

Janez Potočnik 

European Commissioner for the Environment 


