A konfliktust okozó fajokkal való együttélés
elősegítése az uniós természetvédelmi irányelvek
keretében
‒ A Régiók Európai Bizottságának jelentése ‒

A konfliktust okozó fajokkal való együttélés elősegítése az uniós
természetvédelmi irányelvek keretén belül
•

EU környezetvédelmi irányelvek - a
hatékonyabb alkalmazása felé;

•

kutatás-fejlesztés, új
kezdeményezések;

•

nagyragadozókra vonatkozó
specifikus szempontok;

•

helyi és regionális szempontok a
biodiverzitás összefüggésében;

•

szakpolitikák közötti összhang;

EU környezetvédelmi irányelvek
A környezetvédelmi irányelvben található kivételek és derogációk alkalmazása a
konfliktusokat okozó egyes fajok esetében:
TANÁCS 92/43/EGK IRÁNYELVE a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és
növények védelméről – 16. cikk:
(1)

Amennyiben nincs más megfelelő megoldás és az eltérés megengedése nem
befolyásolja hátrányosan az érintett fajok populációi kedvező védettségi állapotának
fenntartását az elterjedési területükön, a tagállamok engedélyezhetik a 12., 13., 14.
cikkben, valamint a 15. cikk a) és b) pontjában foglalt rendelkezésektől való eltérést az
alábbiak érdekében:

a) a vadon élő állatok és növények, valamint a természetes élőhelyek védelme;
b) termést, állatállományt, erdőt, halastavat, vizeket és más típusú, tulajdont érintő súlyos
károk megelőzése;
c) közegészség, közbiztonság vagy más kiemelkedően fontos közérdek, beleértve a
társadalmi vagy gazdasági érdekeket is, továbbá a környezet számára kiemelkedően
előnyös hatás elérése;

EU környezetvédelmi irányelvek
- Vadállomány szabályozása Ország
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https://riista.fi/metsastys/saalisseuranta/karhusaaliit/
http://www.largecarnivores.fi/conservation-and-hunting/hunting/bear-hunting.html
Raport anual: 2016 Annual Population Status Report For Brown Bears In Northern Dinaric Mountains And
Eastern Alps

Biodiverzivitás megőrzése
- Prevenciós intézkedések Az irányelvek nem megfelelő alkalmazása:
1. az emberi élet, a testi épség és tulajdon, valamint
2. a védett faj veszélyeztetése;

 hatékony országos, regionális, illetve helyi szintű

MENEDZSMENTTERV

Biodiverzivitás megőrzése
- Prevenciós intézkedések -

•
•
•
•
•
•
•
•

a vadállomány megfelelő szabályozása;
EU-alapok megfelelő felhasználása: Európai Vidékfejlesztési Alap
Natura 2000 program keretében igényelhető kártérítés;
hatékony vadgazdálkodás, mint megoldás;
hagyományos gazdálkodás támogatása;
további ösztönzők bevezetése;
együttműködés: a helyi és regionális önkormányzatok bevonása;
megfelelő kommunikáció;

Biodiverzivitás megőrzése
- Prevenciós intézkedések EU környezetvédelmi irányelvek: a módszertan megfelelő
alkalmazása:
• tudományosan megalapozott lépések az irányelvek megfelelő
alkalmazása céljából;
• multidiszciplináris, holisztikus kutatás;
• tudásátadás: menedzsment-megoldások, pl. Natura 2000-es
területek, helyi és regionális gyakorlatok népszerűsítése;
• beruházások és fejlesztések;
• specifikus platfromok létrehozása;
• kutatási forrásokhoz való hozzáférés - kevésbé fejlett régiók;
• projektek eredményessége: a hatásmutatók felülvizsgálata;

Menedzsmentterv és a prevenciós intézkedések hiánya
A nem megfelelő megoldások, a nem megfelelően kommunikált
szakpolitikai és menedzsmentválaszok a környezetvédelmi politika
elutasításával járnak:
• nő a helyi közösségek ellenálása, az emberek saját kezükbe veszik a
probléma megoldását;
• csökken a vad morális értéke;
• illegális vadászat;

Köszönöm a figyelmet!
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