Comunicat FACE în urma întâlnirii cu Vicepreşedintele Comisiei Europene,
dl. Jyrki Katainen

Necesitatea unei abordări mai pragmatice, bazată pe încredere în gestionarea carnivorelor
mari, a fost accentul cheie al unei întâlniri între FACE, Alianța Vânătorilor Nordici și
vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Jyrki Katainen, pe 31 mai 2018, la Bruxelles.
FACE a deschis întâlnirea cu o privire de ansamblu asupra cerințelor sale clare, precum și
asupra celor care vin din Parlamentul European, Comitetul Regiunilor, majoritatea statelor membre
și părțile interesate din mediul rural cu privire la necesitatea de a fi corect aplicat articolul 19 din
Directiva Habitate. Acest lucru ar asigura un proces de actualizare a nivelului de protecție strict
furnizat anumitor populații de specii și mai multă flexibilitate.
Torbjörn Larsson, președintele Asociației Suedeze pentru Vânătoare și Managementul
Speciilor Sălbatice, a declarat: "De opt ani infringementul împotriva Suediei distruge încrederea
între părțile interesate și trebuie încheiat de urgență. Clădirea încrederii nu poate merge mână în
mână cu un caz juridic deschis împotriva țării noastre. CE trebuie, de asemenea, să recunoască
faptul că punerea în aplicare a Directivei Habitate trebuie să ia în considerare împrejurările locale,
regionale şi culturale specifice fiecărei țări pentru a reduce conflictele inevitabile dintre oameni și
carnivorele mari ".
Heli Siitari, directorul Asociației Vânătorilor Finlandezi, a declarat: "Finlanda ar trebui să
aibă posibilitatea de a-și stabili cadrul de gestionare a lupilor fără amenințarea continuă din partea
CE. Este imposibil să se construiască consensul necesar pe termen lung pentru gestionarea lupilor
cu atâta incertitudine și control. Dorim acelasi nivel de incredere si acceptare pentru
managementul lupilor, asa cum este cazul managementului nostru pentru ursul brun si râs ".
Ludwig Willnegger, secretarul general al FACE, a declarat: "CE nu poate refuza în
permanență să accepte necesitatea unei proceduri de modificare a anexelor Directivei Habitate,
care este clar prevăzută la articolul 19 din aceasta. Este timpul ca CE să instituie o procedură de
modificare a anexelor din Directiva Habitate pentru anumite populații de carnivore mari care au
atins un stadiu favorabil de conservare ". El a cerut cu tărie "acceptarea vânătorii pentru a fi pe
deplin recunoscută ca un instrument eficient și legitim de gestionare a carnivorelor mari".
Astfel s-a subliniat necesitatea ecologică de regândire a abordării problematicii carnivorelor
mari.

