AFTALE
om direktiv 79/409/EØF
mellem BirdLife International og FACE
Efter en række møder har FACE (Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU) og BirdLife International som led i
Europa-Kommissionens 'tiltag for bæredygtig jagt' (Sustainable Hunting Initiative - SHI) indgået følgende aftale:
1) Begge parter erkender, at fugledirektivet er et passende retsinstrument til at sikre både vilde fugle (herunder jagtbare arter i fugledirektivets
bilag II) og deres levesteder en gunstig bevaringsstatus på EU-plan. Begge parter mener, at der først og fremmest skal lægges vægt på, at
direktivet anvendes efter retningslinjerne i Vejledningen om jagt i medfør af Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle.
2) Det følger af punkt 1, at ingen af parterne agter at tage eller støtte initiativer, der går ud på at ændre fugledirektivet. På længere sigt
udelukker parterne ikke muligheden for, at de gældende EU-retsakter om naturbeskyttelse konsolideres, under iagttagelse af de grundlæggende
principper heri og uden at svække de nuværende bestemmelser i fugledirektivet.
3) Begge parter erkender den historiske og stadig aktuelle betydning af fugledirektivets kompromisløsninger vedrørende jagt, og at disse
løsninger er grundlaget for en fælles satsning til fremme af strategiske bevaringsprioriteter, f.eks. målet om at standse nedgangen i
biodiversiteten inden udgangen af 2010, beskyttelse af naturområder og reformen af den fælles landbrugspolitik.
4) Begge parter støtter oprettelsen af NATURA 2000-nettet og erkender den betydning, effektiv beskyttelse og aktiv forvaltning af levestederne
har for bevaring af biodiversiteten. Begge parter understreger, at udpegningen af NATURA 2000-områder principielt ikke er uforenelig med
jagt. De erkender, at forsvarligt forvaltet jagt i NATURA 2000-områder kan forsætte eller finde sted, forudsat at det er foreneligt med det
pågældende områdes bevaringsmålsætninger. I denne forbindelse henviser de til det relevante kapitel 1.5 “Beskyttelse af levesteder" i
Vejledningen.
5) Begge parter er enige om, at det er ønskeligt at nå til enighed på lokalt, regionalt eller nationalt plan om praksis ved fuglejagt, at skabe en
konstruktiv dialog mellem lokale interessenter og at foretage en rationel vurdering af virkningerne og af de foranstaltninger, der skal træffes.
Nationale partnere eller medlemmer af de to organisationer er frie til at forfølge mere ambitiøse mål for bevaring af biodiversiteten, bæredygtig
jagt og beskyttelse af fuglelivet.
6) Begge parter mener, at en rationel vurdering af virkninger og foranstaltninger, herunder foranstaltninger, der skal træffes inden for rammerne
af lovgivning og andre bestemmelser om jagt, skal hvile på de bedste tilgængelige og pålidelige data, navnlig hvad angår fuglebestande og

jagtudøvelse. Det er derfor nødvendigt at indsamle statistiske data om jagtudbytter, fortolke disse data videnskabeligt og anvende dem på rette
måde.
7) Begge parter opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde, vedtage og gennemføre forvaltningsplaner for bilag II-arter, hvis
bevaringsstatus betragtes som ugunstig.
8) Begge parter opfordrer de kompetente myndigheder til at tage passende initiativer til at sikre, at al lovgivning om beskyttelse af fugle
efterleves, navnlig gennem forsvarlig håndhævelse, men også gennem uddannelses- og oplysningsinitiativer. De tilbyder deres bistand hertil.
9) Begge parter anmoder om, at brugen af blyhagl til jagt i vådområder i hele EU afskaffes hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest
i 2009. De fremhæver også den risiko, der er forbundet med at udsætte ikke-hjemmehørende fuglearter eller -underarter i naturen.
10) Begge parter er endvidere nået til enighed om at skabe en regelmæssig bilateral konsensussøgende dialog og i dette øjemed at mødes
mindst to gange om året samt når som helst et sådant møde anses for at være er nyttigt eller nødvendigt for at behandle et givet emne. De vil
endvidere udveksle oplysninger, publikationer osv. og udbrede kendskabet til denne aftale hos deres nationale partnere eller medlemmer samt
samarbejde med andre relevante organisationer og organer (f.eks. Wetlands International, IUCN, CIC, ELO).
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Jeg vil gerne på det varmeste lykønske BirdLife International og FACE med undertegnelsen af denne vigtige aftale. Der er tale om et
betydningsfuldt resultat af tiltaget for bæredygtig jagt, som Kommissionen har støttet i de sidste tre år. Alle de berørte tjenestegrene i
Kommissionen påskønner det konstruktive samarbejde mellem Deres to organisationer, som er mundet ud i denne værdifulde aftale.
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