KOKKULEPE
BirdLife International-i ja FACE’i vahel

direktiivi (EMÜ) 79/409 kohta
Euroopa Komisjoni säästva jahipidamise algatuse (Sustainable Hunting Initiative, SHI) raames ja pärast mitmeid kohtumisi on FACE (Euroopa Liidu
jahindus- ja looduskaitseorganisatsioonide liit) ja BirdLife International jõudnud järgmisele kokkuleppele.
1) Mõlemad organisatsioonid tunnistavad, et linnudirektiiv on sobiv õigusakt mõlema, nii loodusliku linnustiku (sealhulgas linnudirektiivi II lisas
loetletud jahilindude liigid) kui ka nende elupaikade kaitseks soodsa kaitsestaatuse tagamisel EL-i tasemel. Mõlemad organisatsioonid lepivad kokku, et
esmatähtis on direktiivi toimimine samade põhimõtete järgi, mis on esitatud jahipidamise juhenddokumendis vastavalt nõukogu direktiivile 79/409 EMÜ
loodusliku linnustiku kaitse kohta.
2) Tulenevalt punktist 1 ei ole kummalgi organisatsioonil kavatsust teha või toetada algatusi, mille eesmärk on linnudirektiivi teksti muutmine. Pikema
aja jooksul ei välista kumbki organisatsioon võimalust EL-i kehtivate, floora ja fauna kaitset sätestavate õigusaktide konsolideerimist, austades nende
põhiprintsiipe ja nõrgendamata linnudirektiivi kehtivaid sätteid.
3) Mõlemad organisatsioonid tunnistavad linnudirektiivis sisalduvate kompromisside ajaloolist ja jätkuvat tähtsust jahipidamisele ning seda, et sellised
kompromissid on aluseks ühiselt edendatavatele strateegilistele looduskaitselistele eelistustele, sealhulgas näiteks bioloogilise mitmekesisuse kahanemise
peatamine 2010. aastaks, kaitsealade kaitse ja ühise põllumajanduspoliitika reform.
4) Mõlemad organisatsioonid toetavad NATURA 2000 võrgustiku loomist ja mõistavad elupaikade tõhusa kaitse ning aktiivse juhtimise tähtsust
bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel. Mõlemad organisatsioonid rõhutavad, et põhimõtteliselt ei ole NATURA 2000 määratlus vastuolus
jahipidamisega. Nad kinnitavad, et nõuetekohaselt hallatud jahipidamine NATURA 2000 aladel võib jätkuda või leida aset nii kaua, kui see vastab ala
kaitse-eesmärkidele. Selles küsimuses viitavad nad juhenddokumendi asjakohasele peatükile 1.5 „Elupaikade kaitse“.
5) Mõlemad organisatsioonid lepivad kokku, et on soovitav sõlmida kohalikud, piirkondlikud ja riiklikud kokkulepped linnujahi tavade kohta, rajada
konstruktiivne dialoog kohalike sidusrühmade vahel ning jõuda saavutatavate mõjude ja võetavate meetmete ratsionaalse hindamiseni. Mõlema
organisatsiooni partneritel liikmesriikides või kummagi liikmetel on vabadus töötada ambitsioonikamate eesmärkide saavutamise nimel bioloogilise
mitmekesisuse, säästva jahipidamise ja linnukaitse vallas.
6) Mõlemad organisatsioonid on arvamusel, et mõjude ning meetmete mõistlik hindamine (sealhulgas need, mis tuleks vastu võtta õigusaktidena) ja muud
jahipidamise ning linnukaitse reeglid peavad põhinema parimail kättesaadavail ja usaldusväärseil andmeil, eriti linnupopulatsioonide ja jahindustegevuse
puhul on vajalik jahindusalaste statistiliste andmete kogumine koos nende teadusliku tõlgendamise ja nõuetekohase kasutamisega.

7) Mõlemad organisatsioonid kutsuvad komisjoni ja liikmesriike arendama, vastu võtma ning rakendama kaitsekorralduskavasid II lisas esitatud
ebasoodsa kaitsestaatusega liikide puhul.
8) Mõlemad organisatsioonid kutsuvad pädevaid ametiasutusi tegema asjakohaseid algatusi, et tagada kõigi linnukaitset käsitlevate õigusaktide järgimine,
eelkõige nõuetekohase täitmise, kuid ka hariduse ning teadlikkust suurendavate algatuste kaudu. Nad pakuvad oma abi nimetatud küsimustes.
9) Mõlemad organisatsioonid taotlevad tinahaavlite järkjärgulist kasutuselt kõrvaldamist jahipidamisel kogu EL-is võimalikult ruttu ja ühelgi juhul mitte
hiljem kui aastaks 2009. Nad rõhutavad ka ohtusid, mis tulenevad muude kui indigeensete linnuliikide või alamliikide loodusesse laskmisest.
10) Peale selle leppisid organisatsioonid kokku, et üksmeele saavutamiseks käivitatakse regulaarne kahepoolne dialoog ja sel eesmärgil kohtutakse
vähemalt kaks korda aastas
ning lisaks iga kord, kui sellist kohtumist peetakse kasulikuks või vajalikuks konkreetse küsimuse lahendamisel.
Samuti hakatakse vahetama teavet, trükiseid jne ning teavitatakse käesolevast kokkuleppest oma partnereid liikmesriikides või liikmeid ja tehakse
koostööd teiste asjaomaste organisatsioonide ning asutustega (näiteks Wetlands International, IUCN (The World Conservation Union), CIC, ELO jne).
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Tahan õnnitleda ja südamest tervitada BirdLife International’i ja FACE’i selle tähtsa kokkuleppe allakirjutamise puhul. See on komisjoni viimase kolme
aasta jooksul edendatud säästliku jahipidamise algatuse (Sustainable Hunting Initiative) keskne saavutus. Kõik komisjoni asjaomased talitused hindavad
kõrgelt mõlema teie organisatsiooni konstruktiivset koostööd, mida tehti selle väärtusliku kokkuleppe saavutamiseks.
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