BirdLife Internationalin ja FACEn välinen
SOPIMUS
direktiivistä 79/409/ETY
FACE (Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU) ja BirdLife International ovat osana kestävää metsästystä koskevaa
Euroopan komission aloitetta (Sustainable Hunting Initiative, SHI) tehneet seuraavan sopimuksen:
1) Molemmat järjestöt tunnustavat, että lintudirektiivi on tarkoituksenmukainen oikeudellinen väline luonnonvaraisten lintujen (myös
lintudirektiivin liitteessä II lueteltujen metsästettävien lajien) ja niiden elinympäristöjen säilyttämiseksi suotuisalla suojelun tasolla EU:ssa.
Molempien järjestöjen mielestä on ensisijaista saada direktiivi toimimaan Luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun neuvoston direktiivin
79/409/ETY mukaisesti harjoitettavaa metsästystä koskevan ohjeasiakirjan mukaisesti.
2) Ensimmäisestä kohdasta seuraa, että kummankaan järjestön aikomuksena ei ole tehdä tai tukea aloitteita, joilla muutettaisiin lintudirektiiviä.
Pitkällä tähtäimellä kumpikaan järjestö ei sulje pois sitä, että luonnonvaraisten eläinten suojelusta annetut EU:n säädökset konsolidoitaisiin, sikäli
kun se toteutetaan niiden perusperiaatteita noudattaen ja lintudirektiivin säännöksiä heikentämättä.
3) Molemmat järjestöt tunnustavat lintudirektiivissä saavutetun metsästystä koskevan kompromissin historiallisen ja jatkuvan merkityksen ja sen,
että tällaiset kompromissit ovat perustana strategisten tavoitteiden edistämiselle yhdessä. Tällaisia strategisia tavoitteita ovat luonnon
monimuotoisuuden supistumisen pysäyttäminen vuoteen 2010 mennessä, alueiden suojelu ja YMP:n uudistaminen.
4) Molemmat järjestöt antavat tukensa Natura 2000 –verkoston perustamiselle ja tunnustavat elinympäristöjen tehokkaan suojelun ja luonnon
monimuotoisuuden aktiivisen hoitamisen tärkeyden. Molemmat järjestöt korostavat, että alueen nimeäminen Natura 2000 –alueeksi ei
periaatteessa estä metsästystä. Ne toteavat, että asianmukaisesti järjestettyä metsästystä voidaan harjoittaa, kunhan tällainen metsästys on
sopusoinnussa alueen suojelutavoitteiden kanssa. Tältä osin ne viittaavat ohjeasiakirjan lukuun 1.5 ”Elinympäristöjen suojelu”.
5) Molemmat järjestöt ovat samaa mieltä siitä, että on toivottavaa sopia lintujen metsästystavoista paikallisesti, alueellisesti tai kansallisesti,
käynnistää rakentava paikallinen vuoropuhelu asianosaisten kesken ja arvioida vaikutukset ja tarvittavat toimenpiteet järkevästi. Molempien
järjestöjen kansalliset alajärjestöt voivat vapaasti pyrkiä saavuttamaan luonnon monimuotoisuutta, kestävää metsästystä ja lintujen suojelua
koskevia kunnianhimoisempia tavoitteita.
6) Molemmat järjestöt ovat sitä mieltä, että vaikutusten ja tarvittavien toimenpiteiden, myös metsästystä koskevan lainsäädännön ja muiden
metsästyssääntöjen, järkevän arvioinnin on perustuttava parhaaseen käytettävissä olevaan erityisesti lintupopulaatioita ja metsästystoimintaa
koskevaan luotettavaan tietoon. On tarpeen kerätä saalistilastoja, tulkita niitä tieteellisesti ja käyttää niitä oikein.

7) Molemmat järjestöt pyytävät komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään, hyväksymään ja toteuttamaan hoitosuunnitelmia liitteessä II luetelluille
lajeille, joiden suojelun katsotaan olevan epäsuotuisassa tilassa.
8) Molemmat järjestöt kehottavat toimivaltaisia viranomaisia ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta lintuja koskevaa lainsäädäntöä
kunnioitettaisiin; erityisesti tämä koskee aloitteita lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi asianmukaisesti sekä kasvatukseen ja
tietoisuuden lisäämiseen liittyviä aloitteita. Järjestöt tarjoavat apuaan tässä tehtävässä.
9) Molemmat järjestöt kehottavat lopettamaan lyijyn käytön metsästyshauleissa EU:n kosteikkoalueilla vaiheittain niin nopeasti kuin
mahdollista, mutta joka tapauksessa viimeistään vuonna 2009. Järjestöt myös korostavat riskejä, joita aiheutuu vieraiden lintulajien tai alalajien
päästämisestä luontoon.
10) Järjestöt sopivat myös käynnistävänsä säännöllisen kahdenvälisen vuoropuhelun yhteisymmärrykseen pääsemiseksi ja tätä tarkoitusta varten
tapaavansa vähintään kahdesti vuodessa ja aina kun ne katsovat tapaamisen olevan tarpeen jonkin erityisen asian käsittelemiseksi. Ne myös
vaihtavat tietoja, julkaisuja jne. ja toimivat tämän sopimuksen puolesta kansallisten kumppaniensa ja alajärjestöjensä keskuudessa sekä tekevät
yhteistyötä muiden asiaan liittyvien järjestöjen ja elinten kanssa (esim. Wetlands International, IUCN, CIC, ELO, jne.).
BirdLife International

FACE
Brysselissä 12. lokakuuta 2004

Michael Rands
Johtaja

Gilbert de Turckheim
Puheenjohtaja

Haluan lämpimästi onnitella BirdLife Internationalia ja FACEa tämän tärkeänä pitämäni sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimus on suuri
edistysaskel kestävän metsästyksen aloitteelle, jota komissio on edistänyt kolmen viime vuoden ajan. Komission asiaa käsittelevissä yksiköissä
annetaan asiaankuuluva arvo molempien järjestöjen rakentavalle yhteistyölle tämän sopimuksen aikaansaamiseksi.
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