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DOHODA
mezi BirdLife International a FACE
ohledně směrnice 79/409/EHS

FACE (Federace organizací pro myslivost a ochranu volně žijící fauny v EU) a BirdLife International dosáhly v rámci iniciativy
trvale udržitelné myslivosti Evropské komise a po několika setkáních této dohody:
1) Obě organizace uznávají směrnici o ptácích jako vhodný právní nástroj pro zachování volně žijících ptáků (včetně lovitelných druhů
uvedených v příloze II směrnice o ptácích) a jejich stanovišť ve stavu příznivém z hlediska jejich ochrany na úrovni EU. Obě
organizace se shodují, že prioritním cílem je, aby ustanovení směrnice byla používána podle zásad uvedených v Pokynech k myslivosti
podle směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků.
2) V souladu s bodem 1 nezamýšlí žádná z organizací podnikat nebo podporovat iniciativy s cílem pozměnění znění směrnice o
ptácích. Dlouhodobě nevylučuje ani jedna z obou organizací možnost konsolidace stávajících právních nástrojů EU týkajících se
zachování planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, přičemž však musejí být respektovány základní zásady a ustanovení
směrnice o ptácích nesmějí být oslabeny.
3) Obě organizace uznávají historický a současný význam kompromisů stanovených ve směrnici o ptácích, pokud jde o myslivost, a
považují tyto kompromisy za základ pro společnou podporu strategických prioritních opatření, jako jsou součinnost směřující k
zastavení poklesu biologické rozmanitosti do roku 2010, ochrana lokalit a reforma SZP.
4) Obě organizace podporují vybudování sítě NATURA 2000 a uznávají význam účinné ochrany stanovišť a aktivní péči pro zachování
biologické rozmanitosti. Obě organizace zdůrazňují, že vyhlášení oblasti jako lokality NATURA 2000 zásadně nevylučuje myslivost.
Uznávají, že řádně vedený lov uvnitř lokalit NATURA 2000 může pokračovat popř. probíhat, pokud bude slučitelný s cíli zachování
těchto lokalit. V této souvislosti se odkazují na kapitolu 1.5 pokynů „Zachování stanovišť“.
5) Obě organizace se domnívají, že by pro provádění lovu ptáků měly být uzavřeny dohody na místní, regionální popř. vnitrostátní
úrovni, aby byl navázán konstruktivní dialog mezi místními zúčastněnými stranami a bylo dosaženo rozumného hodnocení dopadů a
opatření, která budou přijata. Národní partneři a členové obou organizací si mohou stanovit náročnější cíle, pokud jde o zachování
biologické rozmanitosti, trvale udržitelnou myslivost a ochranu ptáků.

6) Obě organizace se domnívají, že rozumné hodnocení dopadů a opatření, včetně těch opatření, která budou přijata prostřednictvím
právních předpisů a jiných ustanovení o myslivosti, musí být založeno na nejlépe dostupných a nejspolehlivějších údajích, což se týká
zejména populací ptáků a činností spojených s lovem. Nezbytností je rovněž shromažďování statistických údajů o lovu a jejich
vědecké vyhodnocení a řádné využití.
7) Obě organizace vyzývají Komisi a členské státy, aby vypracovaly, přijaly a plnily plány péče pro druhy uvedené v příloze II, jejichž
stav ochrany se pokládá za nepříznivý.
8) Obě organizace vyzývají příslušné orgány, aby zajistily dodržování všech předpisů týkajících se ochrany ptáků, zejména
prostřednictvím vhodných prováděcích opatření, ale rovněž vzdělávacích opatření a iniciativ ke zvyšování povědomí. V této
souvislosti nabízejí podporu.
9) Obě organizace požadují, aby se při lovu v mokřadech v celé EU co nejdříve, nejpozději však do roku 2009 přestaly používat
olověné broky. Poukazují dále na nebezpečí pramenící z vypouštění nepůvodních druhů a poddruhů ptáků do volné přírody.
10) Dále se obě organizace dohodly, že naváží pravidelný dvoustranný dialog ke snadnějšímu hledání shody a že se za tímto účelem
budou nejméně dvakrát za rok setkávat a kromě toho se budou scházet vždy tehdy, když to budou pokládat za prospěšné a nezbytné
pro projednání zvláštního tématu. Dále si budou vyměňovat informace, publikace atd. a propagovat tuto dohodu u svých národních
partnerů a členů a spolupracovat s ostatními příslušnými organizacemi a subjekty (jako jsou Wetlands International, IUCN, CIC, ELO,
atd.).
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S potěšením bych chtěla poblahopřát organizacím BirdLife International a FACE k uzavření této důležité dohody, kterou velmi vítám.
Je to významný úspěch iniciativy trvale udržitelné myslivosti, kterou Komise již tři roky podporuje. Konstruktivní práci a spolupráci
obou organizací ocenily všechny zúčastněné útvary Komise.
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