Συµφωνία µεταξύ BirdLife International και FACE όσον αφορά την οδηγία 79/409/CEE
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αειφόρο θήρα (ICD) και µετά από σειρά συναντήσεων, η FACE (Οµοσπονδία
των Ενώσεων για το Κυνήγι και τη ∆ιατήρηση, της ΕΕ) και η BirdLife International κατέληξαν στην εξής συµφωνία:

1) Οι δύο οργανώσεις αναγνωρίζουν ότι η οδηγία για τα πτηνά αποτελεί το ενδεδειγµένο νοµικό µέσο για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών
(συµπεριλαµβανοµένων των θηρευόµενων ειδών που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας για τα πτηνά) και των οικολογικών
ενδιαιτηµάτων τους σε ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης ανά την ΕΕ. Οι δύο οργανώσεις συµφωνούν ότι επιβάλλεται να αποδοθεί προτεραιότητα
στην εφαρµογή της οδηγίας σύµφωνα µε το έγγραφο κατευθύνσεων για τη θήρα βάσει της οδηγίας 79/409/CEE του Συµβουλίου περί της
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.
2) Συνεπεία του ως άνω σηµείου 1, ουδεµία των εν λόγω οργανώσεων προτίθεται να αναλάβει ή να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν
στην τροποποίηση του κειµένου της οδηγίας για τα πτηνά. Πιο µακροπρόθεσµα, οι δύο οργανώσεις δεν αποκλείουν το ενδεχόµενο
κωδικοποίησης των ήδη υφιστάµενων νοµοθετικών πράξεων της ΕΕ για θέµατα διατήρησης της άγριας ζωής, διαφυλάσσοντας τις θεµελιώδεις
αρχές τους και δίχως να θίγονται οι ήδη ισχύουσες διατάξεις της οδηγίας για τα πτηνά.
3) Οι δύο οργανώσεις αναγνωρίζουν την ιστορική σηµασία και τη βαρύτητα που εξακολουθούν να έχουν σήµερα οι συµβιβασµοί που
ενσωµατώθηκαν στην οδηγία για τα πτηνά σε ό, τι αφορά τη θήρα, και αναγνωρίζουν ότι οι εν λόγω συµβιβασµοί αποτελούν τη βάση για την
από κοινού προαγωγή των στρατηγικών προτεραιοτήτων διαφύλαξης, όπως η επιδίωξη του στόχου της οριστικής αντιµετώπισης της
υποβάθµισης της βιοποικιλότητας έως το 2010, η προστασία επιµέρους περιοχών και η µεταρρύθµιση της ΚΑΠ.
4) Οι δύο οργανώσεις υποστηρίζουν την υλοποίηση του δικτύου NATURA 2000 και αναγνωρίζουν τη σηµασία της αποτελεσµατικής προστασίας
και της ενεργητικής διαχείρισης των οικολογικών ενδιαιτηµάτων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Οι δύο οργανώσεις υπογραµµίζουν ότι,
κατ’αρχήν ο χαρακτηρισµός των περιοχών (τόπων) του NATURA 2000 δεν είναι ασυµβίβαστος µε το κυνήγι. Αναγνωρίζουν επίσης ότι οι
θηρευτικές δραστηριότητες που αποτελούν αντικείµενο ορθής διαχείρισης µπορούν να συνεχίζονται εντός των περιοχών του NATURA 2000
εφόσον δεν αντιβαίνουν τους στόχους διατήρησης της εκάστοτε περιοχής. Ως προς αυτό παραπέµπουν στο κεφάλαιο 1.5 "∆ιατήρηση των
οικολογικών ενδιαιτηµάτων" του εγγράφου κατευθύνσεων για τη θήρα.
5) Οι δύο οργανώσεις συµφωνούν ότι είναι σκόπιµο να συναφθούν συµφωνίες σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο σχετικά µε τις
κυνηγετικές πρακτικές όσον αφορά τα πτηνά ώστε να πραγµατοποιηθεί εποικοδοµητικός διάλογος µεταξύ των τοπικών παραγόντων και να
επιχειρηθεί ορθολογική αξιολόγηση των επιπτώσεων και των επιβαλλόµενων µέτρων. Οι εθνικοί εταίροι ή µέλη των δύο οργανώσεων διατηρούν
το δικαίωµα να επιδιώξουν την πραγµάτωση πιο φιλόδοξων στόχων στους τοµείς της βιοποικιλότητας, της αειφόρου θήρας και της διατήρησης
των πτηνών.
6) Οι δύο οργανώσεις είναι της άποψης ότι η ορθολογική αξιολόγηση των επιπτώσεων και των επιβαλλόµενων µέτρων, συµπεριλαµβανόµενων
όσων θα πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο της θηρευτικής νοµοθεσίας ή άλλων σχετικών κανονιστικών διατάξεων, πρέπει να βασίζεται στα πλέον
πρόσφατα και αξιόπιστα δεδοµένα, ιδίως σε ό,τι αφορά τους πληθυσµούς των πτηνών και τις κυνηγετικές δραστηριότητες. Εν προκειµένω

κρίνεται απαραίτητη η συλλογή στατιστικών στοιχείων υπό µορφή πινάκων καθώς και η επιστηµονική τους ερµηνεία και η κατάλληλη χρήση
τους.
7) Οι δύο οργανώσεις καλούν την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να θεσπίσουν, να εγκρίνουν και να εφαρµόσουν τα σχέδια διαχείρισης για τα είδη
του παραρτήµατος ΙΙ που θεωρείται ότι βρίσκονται σε δυσµενή κατάσταση διατήρησης.
8) Οι δύο οργανώσεις καλούν τις αρµόδιες αρχές να αναλάβουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να τηρούνται οι κείµενες κανονιστικές
διατάξεις σχετικά µε τη διατήρηση των πτηνών, ιδίως µέσω της ορθής τους εφαρµογής καθώς και µε πρωτοβουλίες για θέµατα εκπαίδευσης και
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης. Προσφέρονται µάλιστα να συµβάλουν στην επίτευξη του ως άνω στόχου.
9) Οι δύο οργανώσεις είναι υπέρ της απαγόρευσης της χρήσης µολύβδινων σκαγιών για το κυνήγι στους υγροτόπους της ΕΕ το ταχύτερο
δυνατόν και ανυπερθέτως έως το 2009. Υπογραµµίζουν επίσης τους κινδύνους που εγκυµονεί η απελευθέρωση στη φύση αλλόχθονων ειδών και
υπο-ειδών πτηνών.
10) Οι δύο οργανώσεις συµφωνούν επίσης ότι θα αναπτύσσουν διάλογο σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε στόχο να καταλήξουν σε λύσεις κοινής
αποδοχής και ότι, προς τούτο, θα συναντώνται τουλάχιστον δις ετησίως, καθώς και όποτε θεωρούν σκόπιµο ή αναγκαίο για την αντιµετώπιση
συγκεκριµένου προβλήµατος. ∆εσµεύονται επιπλέον να ανταλλάσσουν πληροφορίες, δηµοσιεύσεις κ.τ.λ. και να προάγουν την παρούσα
συµφωνία µεταξύ των εθνικών τους εταίρων και µελών, αναπτύσσοντας παράλληλα συνεργασία µε άλλες συναφείς οργανώσεις και φορείς
(όπως οι Wetlands International, UICN (∆ιεθνής Ένωση για τη ∆ιαχείριση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων), CIC (∆ιεθνές Συµβούλιο για τη
∆ιατήρηση των Θηραµάτων και της Άγριας Ζωής), ELO (Ευρωπαϊκή Οργάνωση Αγροτικής Ιδιοκτησίας), κ.τ.λ..)
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Θα επιθυµούσα να συγχαρώ ειλικρινά τις BirdLife International και FACE για την υπογραφή της παρούσας συµφωνίας που µε χαροποιεί
ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι αποτελεί ένα από τα κύρια αποτελέσµατα της Πρωτοβουλίας για την αειφόρο θήρα που η Επιτροπή στήριξε κατά την
τελευταία τριετία. Το εποικοδοµητικό πνεύµα που επέδειξαν και οι προσπάθειες συνεργασίας που κατέβαλαν οι δύο οργανώσεις σας για να
καταλήξουν στη συγκεκριµένη συµφωνία καθοριστικής σηµασίας, εκτιµώνται δεόντως από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής.
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