
 

 

Dohoda o účasti na platforme EÚ o koexistencii človeka a veľkých šeliem 

Vzhľadom na výzvy, ktoré predstavuje snaha o zachovanie veľkých šeliem v Európskej únii, zriadila Európska komisia iniciatívu na ochranu veľkých šeliem (Large Carnivore Initiative). Na základe rozhovorov s zainteresovanými stranami sa 

dospelo k rozhodnutiu zriadiť špecializovanú platformu EÚ na ochranu veľkých šeliem s cieľom poskytnúť priestor na štruktúrovaný dialóg zainteresovaných strán o otázkach vyplývajúcich z koexistencie človeka a veľkých šeliem. Pôjde o 

dobrovoľné zoskupenie hlavných organizácií zainteresovaných strán, ktoré majú o problematiku veľkých šeliem záujem. Predmetnými druhmi sú medveď hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx) a rosomák 

severský (Gulo Gulo); vysoko ohrozený rys ibérsky (Lynx pardinus) nie je predmetom tejto iniciatívy. 

Platforma má za cieľ PODPOROVAŤ SPÔSOBY A PROSTRIEDKY NA MINIMALIZÁCIU A POKIAĽ MOŽNO NÁJDENIE RIEŠENÍ KONFLIKTOV MEDZI ZÁUJMAMI ČLOVEKA A PRÍTOMNOSŤOU VEĽKÝCH ŠELIEM POMOCOU 

VÝMENY POZNATKOV A SPOLUPRÁCE, KTORÁ PREBIEHA OTVORENÝM A KONŠTRUKTÍVNYM SPÔSOBOM NA ZÁKLADE VZÁJOMNÉHO REŠPEKTU. 

 

Organizácie, ktoré sú uvedené ďalej v texte, sa dohodli dodržiavať tieto základné zásady: 

1. Spolupráca v kontexte právneho rámca EÚ: Smernica EÚ o biotopoch (92/43/EHS) je zastrešujúcim nástrojom na zachovanie a udržateľné riadenie stavov veľkých šeliem v priaznivom stave ochrany v rámci EÚ. 

2. Zabezpečovanie potrebnej vedomostnej základne: všetky rozhodnutia o manažmente stavov veľkých šeliem musia vychádzať z relevantných vedeckých dôkazov založených na najlepších dostupných a spoľahlivých údajoch. 

3. Zohľadňovanie socioekonomických a kultúrnych aspektov/otázok: verejnosť  má právo využívať prírodné zdroje a uchovávať svoje kultúrne dedičstvo udržateľným spôsobom na polyfukčných územiach, ktorých neoddeliteľnou súčasťou 

sú aj veľké šelmy. Je potrebné zohľadniť prínos, ktorý pre tieto územia predstavujú hospodárske činnosti. Rovnako je potrebné zohľadniť potrebu verejnej bezpečnosti. 

4. Riešenia konfliktov pomocou konštruktívneho dialógu zúčastnených strán: Najlepším spôsobom na riešenie konfliktov s veľkými šelmami a uľahčenie koexistencie človeka a veľkých šeliem je konštruktívny dialóg medzi kľúčovými 

zainteresovanými stranami na miestnej, národnej a európskej úrovni. Tieto riešenia by mali byť prispôsobené miestnym a regionálnym podmienkam. 

5. Účasť na cezhraničnej spolupráci: veľká väčšina populácií veľkých šeliem v EÚ sa prirodzene vyskytuje v oblastiach, ktoré presahujú hranice štátov. Preto nebudú riešenia na národnej úrovni samostatne fungovať bez zmysluplného 

dialógu zainteresovaných strán, vrátane cezhraničnej spolupráce v rámci EÚ a v prípade potreby aj so susednými krajinami, resp. s prihliadnutím na pokyny pre manažment stavov populácií veľkých šeliem. 

 

T Podpísané organizácie sa zaväzujú k účasti na platforme EÚ na ochranu veľkých šeliem. Tým prijímajú záväzok vzájomnej spolupráce s cieľom nájsť riešenia konfliktov vyplývajúcich z koexistencie človeka a veľkých šeliem tak, že: 

1) si budú vymieňať skúsenosti a odborné poznatky pri riešení otázok koexistencie človeka a veľkých šeliem;    2) vypočujú si skúsenosti a názory ostatných zainteresovaných strán a budú o nich diskutovať; 

3) nadviažu dialóg na účely dosiahnutia konsenzu pri hľadaní a prijímaní rozhodnutí, ktoré si môžu vyžadovať kompromis;  4) budú otvorené prijatiu príkladov osvedčených postupov na úspešnú koexistenciu človeka a 

veľkých šeliem; 

5) prejavia ochotu prevziať a testovať dané príklady osvedčených postupov;        6) zabezpečia svoje kapacity tak, aby sa mohli v plnej miere zúčastňovať na práci v rámci 

platformy. 

V Bruseli 10. júna 2014 

 Bernard Lozé, President Pekka Pesonen, Secretary General Christoph Büren, President Thomas Hansson, President 

 CIC – The International Council  COPA-COGECA ELO - European Landowners’ Organization EUROPARC Federation 

 for Game and Wildlife Conservation European Farmers and European Agri-cooperatives 

 Gilbert de Turkheim, President Anne Ollila, Director Luc Bas, Director Tony Long, Director 

 FACE – The European Federation Joint representative of Finnish and Swedish IUCN – The International Union for Conservation  WWF-World Wide Fund for Nature 

 of Associations of Hunting and Conservation Reindeer herders of Nature, European Union Representative Office European Policy Office 

Chcel by som vyjadriť uznanie a srdečne zablahoželať uvedeným organizáciám, ktoré podpísali túto významnú dohodu. Tento krok s radosťou vítam. Ide o významný krok k budovaniu iniciatívy EÚ na ochranu veľkých šeliem, ktorú Komisia 

propaguje už dva roky, a o výsledok nášho spoločného úsilia o nájdenie riešení otázok vyplývajúcich z koexistencie človeka a veľkých šeliem v EÚ v konštruktívnom duchu spolupráce a dialógu. 
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