AVTAL
mellan BirdLife International och FACE
om direktiv 79/409/EEG
FACE (Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU – den europeiska sammanslutningen av jakt- och
naturvårdsorganisationer) å ena sidan, och BirdLife International (den internationella sammanslutningen av fågelföreningar) å andra sidan, har
inom ramen för EU-kommissionens initiativ för hållbar jakt (Sustainable Hunting Initiative, SHI) och efter en rad möten ingått följande avtal:
1) Båda parter är ense om att fågeldirektivet är en rättsakt som väl fyller syftet att på EU-nivå garantera vilda fåglar – däribland de jaktbara arter
som är upptagna i bilaga II till direktivet – och deras livsmiljöer en gynnsam bevarandestatus. Båda parter är vidare ense om att man framför allt
skall se till att direktivet tillämpas i enlighet med riktlinjerna i ”Vägledning för jakt enligt rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda
fåglar”.
2) Punkt 1 innebär att ingen av parterna har för avsikt att ta eller stödja initiativ till ändringar av fågeldirektivet. Båda parter vill dock inte utesluta
möjligheten att på längre sikt sammanföra de gällande rättsakterna om naturskyddet till en enda rättsakt. Därvid skall de grundläggande principerna
i de gällande rättsakterna iakttas, och de nuvarande bestämmelserna i fågeldirektivet får inte försvagas.
3) Båda parter är ense om den historiska och ständigt aktuella betydelsen av fågeldirektivets kompromisslösningar om jakt, och om att dessa
lösningar utgör grundvalen för gemensamma satsningar på strategiska prioriteringar för naturskyddet, t.ex. arbetet med att uppnå målet om ett stopp
för minskningen av den biologiska mångfalden före utgången av 2010, skyddet av naturområden samt reformen av den gemensamma
jordbrukspolitiken.
4) Båda parter stödjer inrättandet av nätverket Natura 2000 och konstaterar att ett verkningsfullt skydd och en aktiv förvaltning av livsmiljöer är
viktiga åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden. Båda parter framhåller att utväljandet av Natura 2000-områden i princip inte är oförenligt
med jakt. Parterna konstaterar vidare att väl förvaltad jakt inom Natura 2000-områden kan fortsätta eller bedrivas under förutsättning att den är
förenlig med bevarandemålen för det aktuella området. Här hänvisar parterna till kapitel 1.5 ”Bevarande av livsmiljöer” i ovannämnda vägledning.
5) Båda parter är ense om att det är önskvärt att uppnå enighet på det lokala, regionala eller nationella planet om metoder för fågeljakt, att upprätta
en konstruktiv dialog mellan lokala berörda parter och att genomföra en förnuftig bedömning av verkningarna och av de åtgärder som skall vidtas.
Nationella partner och medlemmar av båda organisationer har fria händer att arbeta för mer långtgående mål när det gäller bevarande av biologisk
mångfald, hållbar jakt och skydd av fågellivet.
6) Båda parter anser att en förnuftig bedömning av verkningar och åtgärder – däribland åtgärder som skall vidtas i form av lagstiftning och andra
bestämmelser om jakt – skall grundas på bästa tillgängliga och tillförlitliga uppgifter, särskilt i fråga om fågelbestånd och jakt. Statistiska data om
antalet fällda fåglar måste samlas in, tolkas vetenskapligt och utnyttjas på rätt sätt.
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7) Båda parter begär att kommissionen och medlemsstaterna upprättar, antar och genomför förvaltningsplaner för de arter i bilaga II till
fågeldirektivet vilka anses ha ogynnsam bevarandestatus.
8) Båda parter begär att behöriga myndigheter vidtar erforderliga initiativ för att se till att lagstiftningen för skydd av fågellivet efterlevs. Det skall
framför allt ske genom en verkningsfull tillämpning av lagbestämmelserna, men också genom utbildning och informationskampanjer. Parterna
erbjuder sig att hjälpa till med detta.
9) Båda parter begär att användningen av blyhagel för jakt i våtmarker upphör inom hela EU snarast möjligt och i vart fall senast 2009. Parterna
betonar också den risk som är förknippad med utsättning av icke-inhemska arter och underarter av fåglar i naturen.
10) Båda parter har vidare nått enighet om att upprätta en löpande bilateral samförståndssökande dialog. För detta ändamål skall parterna mötas
minst två gånger per år, samt närhelst ett möte anses vara till gagn eller påkallat för att behandla en särskild fråga. Vidare skall parterna sinsemellan
utbyta information, publikationer etc. samt framhålla nyttan med detta avtal hos parternas nationella partner och medlemmar. Parterna skall också
samarbeta med andra organisationer som är verksamma på området. Exempel på sådana är Wetlands International (internationell organisation för
forskning om och bevarande av våtmarker), IUCN (The World Conservation Union – Internationella naturvårdsunionen), CIC (Conseil
International de la Chasse et de la Conservation du Gibier – Internationella jakt- och viltskyddsrådet) och ELO (European Landowners
Organisation – den europeiska markägarorganisationen).

För BirdLife International
Michael Rands
Generaldirektör

För FACE
Gilbert de Turckheim
Ordförande

Jag vill gratulera BirdLife International och FACE till undertecknandet av detta betydelsefulla avtal som jag ser mycket positivt på. Det är ett
mycket viktigt resultat av arbetet med Initiativet för hållbar jakt som kommissionen har stött under de senaste tre åren. De berörda direktoraten i
kommissionen uppskattar det konstruktiva samarbete mellan era organisationer som har utmynnat i detta värdefulla avtal.

Margot Wallström
Miljökommissionär

Bryssel den 12 oktober 2004
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