FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR DE VÂNĂTOARE ŞI
CONSERVARE A FAUNEI SĂLBATICE DIN UE
-

F.A.C.E. –

Federaţia Asociaţilor de Vânătoare şi Conservarea Faunei Sălbatice din UE (FACE), fondată în
1977, este o asociaţie internaţională, neguvernamentală, fără scop lucrativ care reprezintă cele
36 de asociaţiile naţionale de vânători - din state membre ale Uniunii Europene şi state membre
afiliate. Cu sediul la Bruxelles (Belgia), FACE reprezintă la ora actuală interesele a circa 7
milioane de vânători europeni.
Obiective
•

Să PROMOVEZE vânătoarea ca instrument de dezvoltare rurală, de conservare a
faunei sălbatice şi a biodiversităţii; de asemenea, ca instrument de conservare,
ameliorare şi restaurare a habitatelor faunei sălbatice.

•

Să APERE interesele colective ale membrilor la nivelul instituţiilor europene şi
internaţionale, pentru ca interesele vânătorilor să fie luate în consideraţie în problemele
legate de vânătoare, gestiunea faunei sălbatice, conservarea naturii, arme de vânătoare,
sănătatea animală, igiena cărnii de vânat, etc.

•

Să CONTRIBUIE la informarea celor ce iau decizii, a mass-media şi a marele public
în legătură cu cele două principii - vânătoarea durabilă şi conservarea biodiversităţii –
în scopul promovării lor şi utilizării durabile şi raţionale a resurselor naturale.

FACE este, în mod consecvent, în contact cu cei 785 deputaţi europeni, mai ales cu deputaţii
europeni care iau parte la Intergrupul Vânătoare Durabilă, Biodiversitate şi Activităţi rurale,
cu care se găseşte în strânsă colaborare..
FACE şi-a asumat rolul de Secretariat pentru acest Intergrup încă de la crearea sa, din
octombrie 1985, putând lua astfel parte la toate dezbaterile privind problemele şi
reglementările UE în legătură cu vânătoarea.
Reglementările UE şi problemele legate de conservarea şi gestiunea faunei sălbatice, precum şi
de vânătoare sunt studiate în timpul reuniunilor sale de către deputaţii europeni la Strasbourg.
Rezultatul acestor discuţii conduce adesea la o viziune consensuală, care se dovedeşte foarte
utilă în timpul votului Parlamentului asupra propunerilor şi amendamentelor susţinute.
Încă de la crearea sa, FACE a avut o contribuţie decisivă la iniţiativele UE (Directive,
Amendamente şi Reglementări) în legătură directă sau indirectă cu vânătoarea şi gestiunea
vieţii sălbatice.
FACE este recunoscută de Comisia europeană ca partener de discuţie majoră, reprezentând 7
milioane de vânători europeni, şi este consultată de Direcţia generală corespunzătoare în timpul
elaborării şi urmăririi reglementărilor UE în materie de vânătoare, gestiunea vieţii sălbatice, de
conservarea naturii, arme de foc, sănătatea animalelor sălbatice, igiena cărnii de vânat, etc.

FACE este, în mod consecvent, în contact cu Consiliul de Miniştri (Consiliul Uniunii
Europene), atât direct cât şi prin intermediul delegaţiilor sale naţionale. Consiliul European a
acordat FACE statutul de observator pentru reuniunile Comitetului permanent al Convenţiei de
la Berna.
Adeziunea la FACE este deschisă pentru toate asociaţiile naţionale de vânători din ansamblul
Statelor membre ale Consiliului Europei.
Organe de conducere :
• Adunarea Generală
• Comitetul Director - compus din 11 Vice-preşedinţi (reprezentând cele 5 ţări cele mai
mari cotizante, precum şi cele 6 circumscripţii regionale în Europa), preşedinte, director
general – CEO, trezorier general şi secretarul general al FACE.
În cadrul Adunării Generale a FACE, din 15 septembrie 2000, AGVPS a devenit Membru
efectiv cu drepturi depline al FACE.
www.face.eu

