SPORAZUM
med BirdLife International in FACE
o Direktivi 79/409/EGS
Kot del Pobude za trajnostni lov (PTL) Evropske komisije sta po več sestankih FACE (Federation of Associations for Hunting and Conservation
of the EU, Zveza združenj za lov in ohranjanje prostoživečih živali v EU) in BirdLife International dosegla naslednji sporazum:
1) Obe organizaciji priznavata, da je Direktiva o pticah ustrezen pravni instrument za ohranjanje prostoživečih ptic (vključno z lovnimi vrstami iz
Priloge II k Direktivi o pticah) in njihovih habitatov v ugodnem stanju ohranjenosti na ravni EU. Obe organizaciji se strinjata, da je prednostna
naloga uresničenje delovanja Direktive, kot je bilo začrtano v Navodilu za lov po Direktivi Sveta 79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic.
2) Kot posledica točke 1 organizaciji nimata namena sprožiti ali podpirati pobud za spreminjanje besedila Direktive o pticah. Organizaciji ne
izključujeta dolgoročne možnosti, da se pripravi prečiščenje obstoječih pravnih instrumentov EU za ohranjanje prostoživečih živali ob
spoštovanju njihovih temeljnih načel in brez slabitve veljavnih določb Direktive o pticah.
3) Obe organizaciji priznavata zgodovinski in obstoječi pomen kompromisnih rešitev glede lova v Direktivi o pticah ter priznavata, da te
kompromisne rešitve oblikujejo izhodišče za skupno promoviranje strateških prednostnih nalog na področju ohranjanja, kot so prizadevanje za
cilj, da se do leta 2010 ustavi zmanjševanje biotske raznovrstnosti, varovanje območij in reforma SKP.
4) Obe organizaciji podpirata vzpostavljanje omrežja NATURA 2000 in priznavata pomen učinkovitega varovanja habitatov in dejavnega
upravljanja za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Obe organizaciji podarjata, da razglasitev NATURA 2000 načelno ni nezdružljiva z lovom.
Priznavata, da se ustrezno upravljani lov znotraj območij NATURA 2000 lahko nadaljuje ali izvaja, če je združljiv z ohranitvenimi cilji območja.
Glede tega se sklicujeta na zadevno poglavje 1.5 „Ohranjanje habitatov“ v Navodilu.
5) Obe organizaciji se strinjata, da so zaželeni tako lokalni, regionalni in nacionalni sporazumi o praksah lova na ptice kakor vzpostavitev
konstruktivnega dialoga med lokalnimi zainteresiranimi stranmi ter racionalna presoja vplivov in potrebnih ukrepov. Nacionalni partnerji ali člani
obeh organizaciji lahko prosto delujejo za dosego bolj ambicioznih ciljev glede biotske raznovrstnosti, trajnostnega lova in ohranjanja ptic.
6) Obe organizaciji menita, da morajo racionalna presoja vplivov in ukrepov, vključno s tistimi, ki jih je treba sprejeti v zakonodaji, in druga
pravila o lovu temeljiti na najboljših razpoložljivih in zanesljivih podatkih, zlasti glede populacij ptic in lovske dejavnosti. Potrebno je, da se zbira
statistika o uplenjeni divjadi ter da se ti podatki znanstveno razlagajo in ustrezno uporabljajo.

7) Obe organizaciji pozivata Komisijo in države članice, da pripravijo, sprejmejo in izvajajo načrte upravljanja za vrste iz Priloge II, ki se štejejo,
da so v neugodnem ohranitvenem stanju.
8) Obe organizaciji pozivata pristojne organe, da sprožijo ustrezne pobude za zagotovitev, da se upošteva vsa zakonodaja o ohranjanju ptic, zlasti
z njenim ustreznim izvrševanjem, pa tudi z izobraževanjem in pobudami za ozaveščanje. Pri tem ponujata svojo pomoč.
9) Obe organizaciji zahtevata, da se čimprej in vsekakor najpozneje do leta 2009 postopno opusti uporaba svinčenih šiber za lov v mokriščih v
vsej EU. Organizaciji poudarjata tudi nevarnosti spuščanja v naravo neavtohtonih vrst ali podvrst ptic.
10) Poleg tega se obe organizaciji strinjata, da bosta vzpostavili reden dvostranski dialog za iskanje soglasja in da se bosta za to sestali vsaj
dvakrat letno in še vsakokrat, ko se jima bo zdel tak sestanek koristen in potreben za obravnavo posebnega vprašanja. Organizaciji si bosta
nadalje izmenjevali informacije, publikacije itn., bosta skrbeli za promocijo tega sporazuma med svojimi nacionalnimi partnerji in člani ter bosta
sodelovali z drugimi ustreznimi organizacijami in organi (kot so Wetlands International, IUCN, CIC, ELO itn.).
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Organizacijama BirdLife International in FACE prisrčno čestitam za podpis tega pomembnega sporazuma, ki ga močno pozdravljam. To je
namreč osrednji dosežek Pobude za trajnostni lov, ki jo je zadnja tri leta spodbujala Komisija. Konstruktivno delo in sodelovanje, ki sta ga
pokazali obe vaši organizaciji pri dosegi tega dragocenega sporazuma, cenijo vse zadevne službe Komisije.
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