MEGÁLLAPODÁS
a BirdLife International és a FACE között
a 79/409/EGK irányelvről
Az Európai Bizottság Fenntartható Vadászatért Kezdeményezése részeként, és számos értekezletet követően a FACE (Federation of Associations for
Hunting and Conservation of the EU; az EU vadászegyesületekért és fajmegőrzésért felelős szövetsége) és a BirdLife International között a következő
megállapodás jött létre:
1) Mindkét szervezet elismeri, hogy a madarakról szóló irányelv megfelelő jogi eszköz a vadon élő madarak (beleértve a madarakról szóló irányelv II.
mellékletében felsorolt vadászható fajokat) védelmére és élőhelyeik kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzésére EU-s szinten. Mindkét szervezet
egyetért abban, hogy prioritásként kell kezelni a vadon élő madarak védelméről szóló 74/409/EGK tanácsi irányelv alkalmazásában a vadászatra
vonatkozó útmutatót.
2) Az 1 pont értelmében egyik szervezet sem kíván a madarakról szóló irányelv szövegének módosítására vonatkozó intézkedéseket tenni vagy
támogatni. Hosszabb távon a két szervezet nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a vadon élő növények és állatok védelmével kapcsolatos hatályos
közösségi jogszabályok egységes szerkezetbe foglalását – az azokban foglalt alapelvek tiszteletben tartása mellett, és a madarakról szóló irányelv
hatályos rendelkezéseinek megsértése nélkül.
3) Mindkét szervezet elismeri a madarakról szóló irányelvbe a vadászattal kapcsolatban beiktatott kompromisszumok történelmi és jelenleg is fennálló
jelentőségét, továbbá azt is elismerik, hogy ezek a kompromisszumok jelentik az alapját a természetvédelmi stratégiai prioritások – mint például a
biológiai sokféleség hanyatlásának megállítására irányuló célkitűzés megvalósítása 2010-ig, a területek védelme és a KAP reformja – együttes
előmozdításának.
4) Mindkét szervezet támogatja a NATURA 2000 hálózat létrehozását, továbbá elismerik az élőhelyek hatékony védelmének és a biológiai sokféleség
megőrzése aktív kezelésének jelentőségét. Elismerik, hogy a NATURA 2000 területeken belül a megfelelően irányított vadászat folytatódhat vagy
fennmaradhat mindaddig, amíg összeegyeztethető a terület-megőrzési célkitűzésekkel. E tekintetben az Útmutató 1.5. „Élőhelyek megőrzése” című
fejezetére hivatkoznak.
5) Mindkét szervezet egyetért abban, hogy a madarak vadászatának gyakorlatával kapcsolatban célszerű helyi, regionális vagy nemzeti megállapodásokra
törekedni, a helyi szereplők közötti konstruktív párbeszéd megvalósítása, továbbá a hatások és a jövőben meghozandó intézkedések ésszerű értékelése
érdekében. Mindkét szervezet nemzeti partnerei szabadon törekedhetnek a biológiai sokféleség, a fenntartható vadászat és a madárvédelem területén az
ambiciózusabb célkitűzések megvalósítására.
6) Mindkét szervezet azon a véleményen van, hogy a hatások és a jövőben meghozandó intézkedések – beleértve a vadászattal kapcsolatos
jogszabályokra vagy más szabályokra vonatkozóakat – ésszerű értékelésének a legkönnyebben rendelkezésre álló és legmegbízhatóbb adatokon kell

alapulnia, különösen a madárpopulációk és a vadászati tevékenység tekintetében. A vadászati statisztikák gyűjtése, azok tudományos értelmezése és
megfelelő felhasználása elengedhetetlen.
7) Mindkét szervezet felkéri a Bizottságot és a tagállamokat a II. mellékletben felsorolt kedvezőtlen természetvédelmi helyzetűnek tartott fajok esetében
gazdálkodási tervek kidolgozására, elfogadására és végrehajtására.
8) Mindkét szervezet felkéri az illetékes hatóságokat, hogy tegyék meg azokat a megfelelő kezdeményezéseket, amelyekkel biztosítják minden
madárvédelmi jogszabály betartását, különösen azok megfelelő végrehajtása révén, illetve az oktatás és a tudatosítás területén való kezdeményezésekkel
is. E tekintetben felajánlják segítségüket.
9) Mindkét szervezet kéri, hogy az EU egészében a nedves területeken fokozatosan, de legkésőbb 2009-ig mindenképpen szüntessék be az
ólomlövedékek használatát. Hangsúlyozzák a nem őshonos madárfajok vagy -alfajok természetbe való kiengedéséből eredő kockázatokat.
10) Mindkét szervezet megállapodott abban is, hogy konszenzusra törekvő rendszeres párbeszédet folytatnak, és e célból legalább évente kétszer
értekezletet tartanak, valamint minden olyan alkalommal, amikor azt hasznosnak vagy szükségesnek ítélik meg egy adott téma megközelítéséhez.
Ezenkívül információt, kiadványokat stb. cserélnek, és ezt a megállapodást nemzeti tagjaik és partnereik körében támogatják, továbbá együttműködnek
más érintett szervezetekkel és szervekkel (mint például: Wetlands International, UICN, CIC, ELO stb.).
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Szeretném kifejezni őszinte gratulációimat a BirdLife International és a FACE szervezeteknek e fontos megállapodás aláírásához, amelyet őszintén
üdvözlök. Ez a Bizottság által az elmúlt 3 év során támogatott Fenntartható Vadászatért Kezdeményezés jelentős eredménye. Ezen értékes megállapodás
elérése során az Önök szervezetei által tanúsított konstruktív és együttműködésen alapuló munkát a Bizottság minden szervezeti egysége nagyra becsüli.
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