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Вступ
Створення мережі Емеральд (Смарагдової мережі) впроваджується в рамках виконання положень Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних оселищ
в Європі (далі – Бернська конвенція), до якої Україна приєдналася у 1996 році. Для
нашої держави створення мережі Емеральд є також частиною євроінтеграційного
процесу – підготовкою нашої держави до переходу на європейське екологічне законодавство. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом1 передбачає,
що законодавство України буде поступово наближене до законодавства ЄС. Підписавши Угоду, Україна зобов’язалась, серед іншого, протягом чотирьох років завершити роботу по проектуванню мережі Емеральд та впровадити заходи щодо захисту та
управління територіями, які будуть включені до її складу.
Мережа Емеральд (Смарагдова мережа, Emerald Network) – це мережа, що включає Території Особливого Природоохоронного Інтересу (Areasof Special ConservationInterest,
ASCI, далі – «території Смарагдової мережі»). Мережа Емеральд проектується в державах,
які є сторонами Бернської конвенції (всього 26 держав), у країнах Європейського Союзу
на виконання Бернської конвенції створюється мережа Natura 2000, яка проєктується за
аналогічними принципами, що і мережа Емеральд, але використовує юридичні і фінансові
інструменти ЄС, насамперед, це Директива № 2009/147/ЄС про захист диких птахів та
Директива № 92/43/ЄС про збереження природних оселищ та видів природної фауни і
флори. Скорочені назви – Пташина та Оселищна директиви.
Робота по проектуванню мережі Емеральд в Україні може поєднати зусилля сотень
зацікавлених науковців і громадських активістів, реалізувати знання регіональних
експертів, працівників установ природно-заповідного фонду та інших знавців природи з користю для збереження біорізноманіття.
Правила створення та управління територіями мережі Емеральд визначаються рішеннями, які приймаються на засіданнях Постійного Комітету Бернської конвенції (резолюціями та рекомендаціями). Оскільки Україна є повноправною стороною Конвенції,
всі рішення її Постійного Комітету є частиною національного законодавства України.
Це визначається положеннями як національного, так і міжнародного законодавства.
Так, Віденська конвенція про право міжнародних договорів, у Статті 26 вказує, що
«кожен чинний договір є обов’язковим для його учасників і повинен добросовісно
виконуватись». Також, Стаття 31 надає пояснення, що «для цілей тлумачення договору контекст охоплює, крім тексту, включаючи преамбулу й додатки: а) усяку угоду, яка стосується договору і якої було досягнуто між усіма учасниками
у зв’язку з укладенням договору; b) усякий документ, складений одним або кількома учасниками у зв’язку з укладенням договору і прийнятий іншими учасниками
як документ, що стосується договору». Конституція України визначає у Статті 9,
1 Повна назва – Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони; текстУгоди: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011; Угоду було підписано 27 червня 2014 року та
ратифіковано Україною 16 вересня 2014 року http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1678-18/paran2#n2 .
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що «чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, є частиною національного законодавства України». Закон України
«Про міжнародні договори України» у статті 19 визначає, що «якщо міжнародним
договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено
інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України,
то застосовуються правила міжнародного договору».
У грудні 2019 року відбулося чергове засідання сторін Бернської конвенції. Одним
з найбільш значущих рішень для України було включення нових територій до мережі
Емеральд, які потребують охорони на рівні всієї Європи. Держави офіційно подають
пропозиції на розгляд Бернської конвенції у формі бази даних. Після цього довгий
час триває експертне обговорення цих пропозицій на міжнародному рівні. І лише
отримавши бачення, наскільки важлива кожна територія для збереження того чи іншого виду або природного оселища в межах Європи, Конвенція ухвалює рішення про
включення її до загальноєвропейської мережі.
У 2019 році до числа Смарагдових територій Європи було додано 106 нових українських (загальною площею 1475875 га). Усі ці території є долинами річок, комплексами степових балок, боліт, природними каньйонами. За незначним винятком, усі ці
землі раніше не мали охоронного статусу.Відчутними є зміни на рівні окремих областей. Так, на Сумщині, Львівщині, Кіровоградщині та в Криму територій мережі Емеральд стало в півтора рази більше; на Донеччині їх площа подвоїлась, на Луганщині
й Полтавщині – виросла в 2,5 рази, а на Харківщині їх стало вп’ятеро більше, ніж було
раніше. Усі ці території важливі для рідкісних у Європі видів та природних оселищ.
Дуже важливо, що чимало оселищ, наприклад, більшість степових, охороняються переважно в Україні, адже абсолютна більшість країн, які є сторонами Бернської конвенції, не мають зональних степів. Степові поди, відслонення крейди та крейдяні бори
були включені до Резолюції 4 саме за пропозицією України.
Перший варіант переліку Смарагдових територій для України ухвалювався в 2016 році.
Тоді до них включили, переважно, існуючі заповідники й національні природні парки.
Ця мережа не була повною і потребувала розширення в частині пошуку нових територій для збереження окремих видів і природних оселищ, для яких на біогеографічних семінарах Постійним комітетом Бернської конвенції визначено недостатній рівень
представленості в мережі запропонованих природоохоронних територій.
Прикладом такого виду є гвоздика бузька (Dianthus hypanicus) — це ендемік України,
Постійним комітетом Бернської конвенції оцінено, що мережа для нього потребує суттєвого доопрацювання. При цьому основна частина популяцій виду може зникнути
вже найближчим часом через підняття рівня води в Олександрівському водосховищі
Южноукраїнського енергокомплексу до відмітки 20,7 м.
Завдяки включенню у 2019 році нових територій до Смарагдової мережі, тепер вона
є достатньою для близько 40 % видів флори і фауни та типів природних оселищ, для
яких вона створюється відповідно до протоколів біогеографічних семінарів Бернської
конвенції.
5

Крім того, на засіданні Постійного комітету ухвалено низку нових важливих документів. Кожен з них стає частиною національного законодавства держав, які
приєднались до Конвенції.
Ми підготували неофіційний переклад всіх керівних документів, прийнятих Бернською
конвенцією у грудні 2019 року.
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КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ДИКОЇ ФЛОРИ ТА ФАУНИ
І ПРИРОДНИХ оселищ В ЄВРОПІ
Постійний комітет
39-та зустріч
Страсбург, 3 – 6 грудня 2019
_______
Відкриття зустрічі: 9:30, вівторок, 3 грудня 2019, кімната 5, Palais de l’Europe

Перелік рішень
та додаткові тексти

Документ підготовлено Директоратом демократичної участі
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ЧАСТИНА 1 – ВІДКРИТТЯ
1. Відкриття зустрічі та прийняття порядку денного
Відповідні документи:	T-PVS/Agenda(2019)1 – Проект порядку денного;
T-PVS(2019)16 – Анотований проект порядку денного.

Засідання Постійного комітету відкрила голова, Яна Дуркошова. Вона засвідчила, що
на зустрічі присутні 34 Договірні сторони. Порядок денний було прийнято без змін

2. Доповідь голови та повідомлення від делегацій
Постійний комітет відзначив доповідь 38-ї зустрічі та двох зустрічей Бюро Постійного
комітету у 2019 році, привітав успішне впровадження Програми дій на 2019 рік, а також інформаційну кампанію стосовно 40-річчя Бернської конвенції.

3. Фінансування та розвиток Бернської конвенції
3.1 Майбутнє фінансування Бернської конвенції
Відповідні документи:	T-PVS/Inf(2019)4rev – Наказ про фінансування міжсесійного
засідання Робочої групи;
T-PVS(2019)1rev – Фінансування Бернської конвенції: альтернативні
варіанти і правові аспекти реалізації;
T-PVS(2019)5 – Проект резолюції з фінансування Бернської конвенції;
T-PVS(2019)11 – Бюджет та штат Бернської конвенції починаючи
з 2020 року: зауваження від голови Робочої групи з фінансування
Секретаріату;
T-PVS(2019)18 – Проект програми заходів на 2020-2021 роки

Постійний комітет подякував робочій групі з фінансування та Секретаріату за успішну
роботу протягом року. Було висловлено глибокий жаль та незгоду із рішенням про
реорганізацію Департаменту культури, природи та спадщини в Директораті демократичної участі, що призвело до зняття квот на посаду секретаря Бернської Конвенції.
Було підкреслено, що робота Бернської конвенції має важливе значення для забезпечення екологічних питань та питань щодо біорізноманіття у Європі, збереження видів
та природних оселищ, а також для суспільства та громад.
Комітет визнав необхідність коротко- та середньострокових заходів для подолання
непростої ситуації, а також те, що Договірні сторони повинні керувати цим процесом.
Комітет погодився, що заміна посади секретаря Бернської конвенції на іншу наразі не
є прийнятною і доручив Секретаріату розпочати підбір кадрів використовуючи кошти
зі спеціального рахунку Бернської конвенції.
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Комітет обговорив документ, в якому розглядаються правові механізми створення нового
способу фінансування Бернської конвенції і затвердив, що пункти 1 і 3 у документі T-PVS
(2019) 1rev, який може встановити нову систему обов’язкових фінансових внесків Договірних сторін, які мають бути надалі розроблені та представлені на 40-му засіданні Постійного комітету для подальшого обговорення та прийняття можливого рішення.
Комітет дав вказівку Бюро, за підтримки Секретаріату, взяти участь в обміні з Комітетом Міністрів Ради Європи, для представлення рішень, прийнятих щодо майбутнього
фінансування Конвенції, та звернутись до нього стосовно їхньої підтримки та затвердження. Було висловлено прохання до Бюро вчасно інформувати Договірні сторони
про подальший розвиток обговорень з Комітетом міністрів Ради Європи.
Постійний комітет дав доручення Бюро переглянути впровадження Програми роботи
Конвенції на 2020-2021 рр. та надати Секретаріату поради щодо пріоритетів та заощаджень, а також використання фондів спеціального рахунку Бернської конвенції. Постійний
комітет закликав Договірні сторони активізувати свої зусилля щодо фінансової підтримки Конвенції та дав доручення Секретаріату продовжувати виконання заходів стосовно
спрощення адміністративної процедури Ради Європи зі сплати добровільних внесків, яка,
як здається, заважає багатьом Сторонам сплачувати залогові внески.
Отже, Постійний комітет розглянув та прийняв Резолюцію № 9 (2019) про фінансування Бернської конвенції з деякими поправками з градацією запропонованих
добровільних внесків у 52000 євро. Комітет вирішив створити міжсесійну робочу
групу з питань фінансів та запропонував їй, за підтримки Бюро та Секретаріату, надалі розробляти пропозиції щодо пунктів 1 та 3 у документі T-PVS (2019) 1rev для
майбутнього фінансування та розвитку Бернської Конвенції.

3.2 Бачення Бернської конвенції у наступне десятиліття
після 2020 року та внесок у збереження біологічного різноманіття
на світовому рівні
Відповідні документи:	T-PVS/Inf(2019)22 – Внесок Бернської конвенції в досягнення цілей Айти;
T-PVS(2019)9 – Проект резолюції щодо бачення розвитку Бернської
конвенції на період 2020-2030 рр.

Постійний комітет вдячний Секретаріату за підготовку документів, що висвітлюють вагомий внесок Бернської конвенції у збереження біологічного різноманіття на глобальному
рівні та досягнення цілей Айти. Було вирішено, що розробка та прийняття Резолюції щодо
бачення Бернської конвенції на період 2021-2030 рр. буде своєчасною та доцільною після прийняття нового глобального Стратегічного плану щодо біорізноманіття.
Комітет доручив Бюро розглянути найкращий можливий спосіб сприяння подальшому
просуванню Бернської конвенції на різних міжнародних форумах, її роботу та внесок
у формування завдань на період після 2020 року, включаючи обов’язкове залучення
до цього завдання представників держав-сторін Конвенції. Комітет доручив Секретаріату подальшу розробку довгострокового бачення Конвенції з урахуванням стану біологічного різноманіття після 2020 року, яке повинно бути прийнято Конвенцією про
9
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біологічне різноманіття. Бачення має бути представлене Сторонам до 40-го засідання
Комітету. На цьому засіданні буде прийнято рішення про створення Робочої групи зі
стратегічного планування Комітету у 2020 році.

ЧАСТИНА II – МОНІТОРИНГ
ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ
4. Моніторинг впровадження правових аспектів конвенції
4.1 Дворічні звіти за 2015-2016 та 2017-2018 роки стосовно
винятків за статтями 4, 5, 6, 7 або 8 та чотирирічні звіти за 20132016 роки
4.1.1 Стан подання звітів
Відповідні документи:	T-PVS/Inf (2019)23 – Підсумкові звітні таблиці з виконання вимог
Бернської конвенції;
T-PVS/Inf(2019)19 – Зареєстровані користувачі в системі ORS

Постійний комітет взяв до уваги звіти про винятки, подані Сторонами за 2015-2016
та 2017-2018 рр. та висловив жаль з приводу труднощів при використанні Сторонами
системи ORS і браку людських та фінансових ресурсів у Секретаріаті для вирішення
питань щодо належної роботи цієї системи.

4.1.2 Дворічні звіти Контактних Сторін – країн-членів
Європейської комісії: правила та інструкції
Відповідні документи: Спільне повідомлення Секретаріату Бернської конвенції та Генерального Управління захисту довкілля щодо подальших звітних інструкцій за статтею 9 Бернської конвенції для країн-членів Європейського Союзу.
Постійний комітет взяв до уваги спільне повідомлення від Секретаріату Бернської
конвенції та Генерального управління захисту довкілля і роз’яснив процедуру звітності та ситуації, передбачені статтею 9 Бернської конвенції для держав-членів ЄС за
допомогою інструменту EU Habides +.
Беручи до уваги труднощі, з якими мають справу багато Сторін при поданні своїх
звітів через ORS, Комітет доручив Секретаріату вивчити доцільність використання інструменту Habides+ всіма Договірними сторонами, та можливі проблеми його сумісності зі статтею 9 Бернської конвенції. Також мають бути розглянуті інші альтернативні та доступні он-лайн інструменти для звітування.
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4.2 Пропозиція про доповнення до додатків Конвенції:
пропозиція щодо перенесення казарки білощокої (Branta leucopsis)
з Додатку ІІ до Додатку ІІІ Бернської конвенції
Відповідні документи: П
 овідомлення про пропозицію щодо внесення змін Норвегією
з Управління договору Ради Європи, включаючи наукове
обґрунтування.

Постійний Комітет взяв до уваги аргументи, надані Норвегією, щодо перенесення
білощокої казарки (Branta leucopsis) з Додатку ІІ до Додатку ІІІ Бернської конвенції.
Відповідно до голосування, голова відзначила, що:
•• 34 Договірні Сторони були присутні в залі, включаючи країни-члени Європейського
Союзу;
•• Європейський Союз, що представляв інтереси 28 країн-членів, Грузія та Туреччина
утримались;
•• 9 інших Сторін (Андорра, Вірменія, Ісландія, Марокко, Монако, Молдова, Норвегія,
Швейцарія та Україна) схвалили пропозицію.
Голова зазначила, що відповідно до статті 17 Конвенції, яка має вищу силу за Регламент Комітету, Європейський Союз голосує від імені всіх 28 країн-членів, незалежно
від їх присутності на засіданні. Те, що ЄС утрималось, не дозволило прийняти пропозицію, оскільки не було досягнуто необхідних 2/3 більшості Сторін.

ЧАСТИНА III – МОНІТОРИНГ ВИДІВ
ТА ПРИРОДНИХ оселищ
5. Моніторинг видів та природних оселищ
5.1. Інвазійні види
Відповідні документи:	T-PVS(2019)10 – Звіт засідання експертної групи;
T-PVS/Inf(2019)2 – Проект посібника з електронної комерції та
чужорідних інвазійних видів;
T-PVS/Inf(2019)17 – Проект посібника з комунікацій та чужорідних
інвазійних видів;
T-PVS(2019)6 – Проект рекомендації з ідентифікації запилювачів та
чужорідних інвазійних видів;
T-PVS/Inf(2019)18 – Звіт з інвазійних патогенів та патогенів, що
поширюються через чужорідні інвазійні види в Європі.

Постійний комітет взяв до уваги звіт засідання експертної групи з питань чужорідних
інвазійних видів (далі – ЧІВ) та щиро подякував грузинській владі за чудове проведення засідання.
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Комітет привітав прогрес у розробці нових інструментів та методичних рекомендацій,
розроблених на добровільних засадах, щодо управління та контролю за інвазійними
чужорідними видами, а саме: електронна комерція, інформаційний обмін у питаннях, що стосуються ЧІВ. Він доручив Секретаріату надалі поширювати нові версії цих
документів серед Сторін для можливих зауважень та пропозицій до їх остаточного
розгляду експертною групою з питань ЧІВ у 2020 році та можливого прийняття цих
документів Постійним комітетом на 40-му засіданні.
Постійний комітет прийняв результати вивчення чужорідних збудників та патогенів,
що розповсюджуються ЧІВ, та доручив Секретаріату розіслати другий проект вивчення Сторонам для отримання зауважень та пропозицій до його завершення. Постійний
комітет також доручив групі експертів з питань ЧІВ обговорити запропоновані рекомендації та шляхи майбутньої роботи Конвенції над цим питанням на наступному
засіданні. Він також доручив Секретаріату та експертній групі з питань ЧІВ відкрити
дискусії щодо вдосконалення та упорядкування звітування про прогрес у впровадженні Європейської стратегії щодо ЧІВ та про використання Сторонами та секторами
Кодексів поведінки щодо ЧІВ.
Постійний комітет вивчив та прийняв із незначними поправками Рекомендацію № 203
(2019) щодо запилювачів та інвазійних чужорідних видів.

5.2 Охорона великих хижаків
Відповідні документи:	T-PVS(2019)7 – Висновки конференції з охорони та збереження
рисі;
T-PVS(2019)12 – Проект рекомендацій з охорони та збереження
рисі в Центральній та Західній Європі.

Постійний комітет щиро подякував групі спеціалістів Міжнародного союзу охорони природи (IUCN), що вивчають родину котячих, та Європейській ініціативній групі
(LCIE) з великих хижаків за ініціативу розпочати обговорення питання збереження
рисі у континентальній Європі. Було взято до уваги висновки наради експертів щодо
збереження виду та пов’язані з цим рекомендації.
Постійний комітет розглянув та прийняв із деякими поправками Рекомендацію № 204
(2019) щодо збереження євразійської рисі (Lynx lynx) у континентальній Європі.

5.3 Збереження птахів: боротьба із протизаконним вбивством
птахів, виловом та торгівлею дикими птахами
Відповідні документи:	T-PVS(2019)8 – Звіт спільної зустрічі Бернської конвенції та
Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська
конвенція);
T-PVS/Inf(2019)10 – Оцінка 1-ї національної шкали, представленої
Сторонами Бернській конвенції та членам Боннської конвенції/
Міжурядової групи нелегального вбивства, вивезення та торгівлі
міграційними птахами в Середземномор’ї (MIKT) щодо нелегального
вбивства птахів;
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T-PVS(2019)17 – Проект рекомендацій Римського стратегічного
плану щодо нелегального вбивства птахів;
T-PVS(2019)03rev – Проект Римського стратегічного плану щодо
нелегального вбивства птахів

Постійний комітет взяв до уваги результати спільного засідання Мережі відповідальних осіб (focal point) Бернської конвенції і оперативної робочої групи Боннської
конвенції з MIKT у Римі та щиро подякував італійській владі за чудове проведення
зустрічі.
Комітет привітав надзвичайно плідну співпрацю між Секретаріатами Бернської та
Боннської конвенцій і відзначив, що Римський стратегічний план спочатку було
розроблено як спільний документ Бернської/Боннської конвенцій з МІКТ, який
став результатом тривалої процедури розробки та консультацій. Однак, було
зазначено, що тим членам і спостерігачам від Боннської конвенції та МІКТ, які
перебувають поза межами Бернської конвенції, потрібно надати можливість обговорити версію Римського стратегічного плану з поправками, прийнятими на
цьому засіданні.
Постійний комітет розглянув та прийняв із поправками Рекомендацію
№ 205 (2019) стосовно Римського стратегічного плану на 2020-2030 роки щодо
викорінення нелегального вбивства, відловлювання та торгівлі дикими птахами,
включаючи сам План, який додано до Рекомендації.
Комітет запропонував оперативній робочій групі Боннської конвенції та МІКТ розглянути поточну версію Римського стратегічного плану та, за можливості, прийняти, що дасть змогу поширювати його поміж Бернською конвенцією та Боннською
і МІКТ.

5.4 Біологічне різноманіття та глобальні зміни клімату
Відповідні документи:	T-PVS (2019)14 – Звіт спільної зустрічі експертних груп з питань
біологічного різноманіття та змін клімату і природоохоронних
територій
T-PVS (2019)13 – Проект Рекомендації щодо природоохоронних
рішень та управління природоохоронними територіями в умовах
зміни клімату

Постійний комітет взяв до уваги результати спільної зустрічі двох експертних груп
та щиро подякував Норвезькому агентству з питань довкілля за чудове проведення
засідання.
Постійний комітет взяв до уваги пропозиції щодо подальшої роботи від експертної
групи з питань біологічного різноманіття та зміни клімату.
Комітет розглянув та прийняв із кількома поправками Рекомендацію № 206 (2019)
щодо природоохоронних рішень та управління природоохоронними територіями
в умовах зміни клімату.
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5.5 Охорона природних оселищ
5.5.1 Природоохоронні території та екологічні мережі
Відповідні документи:	T-PVS/PA(2019)15 – Звіт 10-ої зустрічі експертної групи з питань
природоохоронних територій та екологічних мереж;
T-PVS/PA (2019)13 – Проект Рекомендації щодо виявлення,
звітування, оцінки та реагування на екологічні зміни територій
мережі Емеральд;
T-PVS/PA(2018)13 – Методологічні основи з виявлення, звітування,
оцінки та реагування на екологічні зміни територій мережі Емеральд;
T-PVS/Inf(2019)3 – Блок-схема кроків, які слід вжити для оцінки,
звітування та реагування на екологічні зміни територій мережі
Емеральд;
T-PVS/PA(2019)5 – Механізм включення об’єктів до Резолюції 4
(1996) та 6 (1998);
T-PVS/PA(2019)6 – Пропозиція щодо включення морських оселищ до
Резолюції 4 (1996);
T-PVS/PA(2019)7 – Пропозиція щодо включення альпійських та
субальпійських пустищ до Резолюції 4 (1996);
T-PVS/PA(2019)8 – Пропоновані зміни до посібника з ідентифікації
оселищ;
T-PVS/PA(2019)18 [О9] – Посібник з ідентифікації оселищ, внесених
до Резолюції 4 (1996);
T-PVS/PA(2019)12 – Прогрес у контролі за виконанням оновленого
календаря зі впровадження мережі Емеральд (2011-2020 рр.);
T-PVS/PA(2019)11 – Проект Рекомендації щодо прогресу
у впровадженні мережі Емеральд;
T-PVS/PA(2019)14 – Проект оновленої Рекомендації № 157
(2011) щодо статусу територій-кандидатів мережі Емеральд та
рекомендацій щодо критеріїв їх номінації;
T-PVS/PA(2019)16 – Проект списку територій-кандидатів мережі
Емеральд;
T-PVS/PA(2019)17 – Проект списку затверджених територій мережі
Емеральд.

a. Звіт 10-ї зустрічі експертної групи з питань природоохоронних територій
Постійний комітет взяв до уваги звіт про засідання експертної групи та щиро подякував Норвезькому агентству з довкілля за чудово проведене засідання.
б. Прогрес у структурі мережі Емеральд
Постійний комітет подякував Європейській Комісії за надану можливість сторонам, що
не є членами ЄС, відвідати заходи в рамках біогеографічного процесу щодо Natura
2000. Крім того, він висловив подяку за підтримку, надану Європейською природоохоронною агенцією та її Європейським тематичним центром з біологічного різноманіття біогеографічному процесу щодо мережі Емеральд в країнах Східного партнерства
за допомогою проекту ENI SEIS East II, фінансованого ЄС.
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Постійний комітет взяв до уваги рішення експертної групи оновити національні назви
типів природоохоронних територій до 29 лютого 2020 року.
Постійний комітет схвалив запропонований індекс достатності, який підкріпить щорічний огляд впровадження мережі Емеральд та буде введений до онлайн індикатора.
Постійний комітет вивчив та прийняв без поправок Рекомендацію Постійного комітету
№ 207 (2019) щодо прогресу у впровадженні мережі Емеральд на територіях, що
представляють особливий охоронний інтерес.
в. Оновлений список територій мережі Емеральд та проект оновленого списку
територій-кандидатів мережі Емеральд.
Постійний комітет взяв до уваги заяву грузинської влади щодо прогалин у методичних рекомендаціях Бернської конвенції стосовно територій-кандидатів мережі
Емеральд. Комітет уповноважив Секретаріат в рамках експертної групи з питань природоохоронних територій та екологічних мереж критично оцінити існуючу правову
базу щодо територій-кандидатів мережі Емеральд та належним чином її доповнити.
Враховуючи сказане грузинським делегатом, Постійний комітет не звернув уваги на
список номінованих територій-кандидатів мережі Емеральд Грузії, а прийняв оновлений список офіційно номінованих територій-кандидатів мережі Емеральд. Комітет
зазначив необхідність переоцінки достатності мережі Емеральд Грузії з огляду на
можливі зміни в пропозиціях щодо територій.
Постійний комітет вивчив та затвердив оновлений перелік офіційно прийнятих територій мережі Емеральд.
Постійний комітет вивчив та прийняв переглянуту Рекомендацію № 157 (2011) щодо
статусу територій-кандидатів мережі Емеральд та методичних рекомендацій щодо
критеріїв їхньої номінації.
г. Екологічна концепція територій у контексті мережі Емеральд відповідно до
Бернської конвенції
Постійний комітет розглянув та прийняв без поправок Рекомендацію Постійного комітету № 208 (2019) щодо виявлення, звітування, оцінки та реагування на екологічні
зміни територій мережі Емеральд.
д. Змінений Додаток І до Резолюції 4 (1996)
Постійний комітет розглянув поправки, запропоновані до Додатку I Резолюції 4
(1996), як відображено в документі T-PVS/PA(2019)19, та прийняв переглянутий
Додаток I з виключенням підтипу оселища A6.12 Штучний твердий субстрат
морського дна.
е. Механізм додавання об’єктів до Резолюцій 4 (1996) та 6 (1998)
Постійний комітет взяв до уваги згоду експертної групи щодо механізму додавання
об’єктів до Резолюцій 4 (1996) та 6 (1998), як описано в документі T-PVS/PA(2019)5.
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є. Посібник з ідентифікації оселищ
Постійний комітет взяв до уваги четверту версію посібника з ідентифікації оселищ,
перелічених в Резолюції 4 (1996), як описано в документі T-PVS/PA(2019)18, і запропонував Договірним сторонам вносити поправки відповідно до нових наукових
даних.

5.5.2 Європейські дипломи для природоохоронних територій
Відповідні документи:	T-PVS/DE(2019)13 – Звіт засідання групи спеціалістів з питань
європейських дипломів для природоохоронних територій (ЄДЗТ);
T-PVS/DE(2019)20 – ЄДЗТ: список оновлених резолюцій, прийнятих
Комітетом Міністрів [ЄС] у 2019;
T-PVS/DE(2019)19 – Оновлення європейського диплому у 2021:
Перелік територій, які можуть бути відвідані у 2020.

Постійний комітет взяв до уваги звіт засідання групи спеціалістів.
Комітет підтримав заявку регіонального парку Галліполі Коньято (Італія) та рішення
групи спеціалістів визнати територію прийнятною і здійснити туди оперативний оціночний візит.
Постійний комітет висловив стурбованість становищем природного заповідника
«Скандола» (Франція) та відсутністю реакції з боку регіональних та національних
органів влади після ультиматуму, адресованого групою спеціалістів. Він прийняв
зобов’язання французького делегата надати письмові пояснення щодо ситуації у відповідь на лист Секретаріату від 5 квітня 2019 року.
Постійний комітет також підтримав рішення групи спеціалістів про поновлення європейських дипломів для одинадцяти територій і подальше офіційне прийняття оновлених Резолюцій Комітетом Міністрів [ЄС] та взяв до уваги сімнадцять оперативних
оціночних візитів, здійснених у 2019 році, та переліки територій, які очікують на ці
візити у 2020 році. Він також взяв до уваги клопотання нідерландського делегата
про те, що коли характеристики, додані до проектів оновлених Резолюцій, стосуються
політичних питань, їхні умови мають бути обговорені на належному політичному рівні
з органами влади країн, яких це стосується, перед тим, як проекти цих резолюцій будуть надіслані до Комітету Міністрів для офіційного затвердження.
Постійний комітет підтримав оновлення баз даних територій з європейськими дипломами. Внаслідок цього дані території будуть відображені у Всесвітній базі даних природоохоронних територій, а також відбудеться запуск інформаційної панелі щодо них,
що сприятиме кращому моніторингу та підвищенню видимості таких територій.
Постійний комітет підтримав відображення комплексних статусів, які мають території
з європейськими дипломами, і отриману таким чином можливість співпраці у сфері
моніторингу та доручив Секретаріату продовжувати переговори з Центром всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо узгодження Меморандуму про свівпрацю.
16

T-PVS(2019)Misc (адаптований переклад)

5.6 Звітування за Резолюцією № 8 (2012) про природоохоронний
статус видів та оселищ
Постійний комітет подякував Європейському агентству з довкілля та його Європейському тематичному центру з біологічного різноманіття за підтримку двох навчальних семінарів з питань звітування відповідно до Резолюції № 8 (2012) через проект
ENI SEIS East II, фінансований ЄС.
Комітет підтримав стан підготовки звітності відповідно до Резолюції 8 (2012) та закликав Договірні сторони надати свої звіти до 31 грудня 2019 року.

ЧАСТИНА IV – МОНІТОРИНГ
КОНКРЕТНИХ САЙТІВ ТА ПОПУЛЯЦІЙ
6. КОНКРЕТНІ ТЕРИТОРІЇ ТА ПОПУЛЯЦІЇ
Відповідні документи: 	T-PVS(2019)XX – Короткий опис матеріалів справи та скарг;
T-PVS/Inf(2019)5 – Реєстр матеріалів справи Бернської конвенції

6.1 Відкриті файли
hh 1995/6: Кіпр: півострів Акамас
Відповідні документи:	T-PVS/Files(2019)42 – Звіт уряду;
T-PVS/Files(2019)32 – Звіт за скаргами

Комітет подякував владі Кіпру та організації-скаржнику за їхні доповіді та відзначив
прогрес, досягнутий урядом. Він вітає сучасні проекти, зокрема проект LIFE, спрямований на покращення природоохоронного статусу морських черепах в Європейському Союзі, реалізований у шести країнах, включаючи Кіпр.
Комітет, однак, взяв до уваги докази, надані організацією-скаржником, вказуючи на
недостатній поточний охоронний статус території та на те, що не забезпечується повне дотримання операційних пунктів Рекомендації № 191 (2016).
Комітет закликав владу Кіпру докласти зусиль, щоб продовжити співпрацю з відповідними громадськими організаціями, які діють у цьому регіоні. Документ є поки
незавершеним, і від органів влади вимагається інформувати Бюро про перебіг впровадження Рекомендації № 191 (2016).

hh 2004/2: Болгарія: Вітрові електростанції у Балчику
та Каліакрі-Віа Понтиці
Відповідні документи:	T-PVS/Files(2019)21 – Звіт уряду;
T-PVS/Files(2019)33 – Звіт громадських організацій
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Постійний комітет взяв до уваги та прийняв звіт про хід виконання болгарським урядом впровадження Рекомендації № 200 (2018 р.), зокрема, стосовно розробки науково обґрунтованих варіантів незалежної експертизи впливу об’єктів вітроенергетики
на довкілля, що діють в районі Каліакра. Крім того, він висловив стурбованість, яку
підтримує Болгарське товариство захисту птахів, з приводу недостатньої участі громадськості в процесі розробки вищезазначеної експертизи. Комітет також зазначив,
що Європейська Комісія контролює виконання рішення Суду Європейського Союзу від
14 січня 2016 року у справі C-141/14 (Каліакра).
Комітет попросив владу Болгарії забезпечити професійну комунікацію та співпрацю
з громадськими організаціями та інформувати Бюро про хід виконання впровадження
Рекомендації № 200 (2018).
Документ залишається відкритим.

hh 2010/5: Греція: загрози для морських черепах у Тіане Кіпарісіас
Відповідні документи:	T-PVS/Files(2019)XX – Звіт уряду;
T-PVS/Files(2019)36 – Звіт громадської організації
«Середземноморська асоціація з порятунку морських черепах»
(MEDASSET);
T-PVS/Files(2019)47 – Звіт громадської організації «Грецьке
товариство з порятунку морських черепах» (Archelon)

Постійний комітет взяв до уваги новий усний звіт про хід виконання впровадження
Рекомендації № 174 (2014), представлений грецькою владою, та письмовий звіт
скаржника-громадської організації «Середземноморська асоціація з порятунку морських черепах». Комітет наголосив на необхідності співпраці грецької влади з відповідними громадськими організаціями та надання конкретних доказів ретельного
виконання Указу Президента та його положень, розробки Плану дій, що фінансується програмою LIFE Європейського Союзу, і всіх операційних пунктів Рекомендації
№ 174 (2014).
Національні органи влади просять поінформувати Бюро та Постійний комітет про хід
виконання впровадження Рекомендації № 174 (2014).
Документ залишається відкритим.

hh 2012/9: Туреччина: передбачувана деградація місць
гніздування на узбережжях Фетхіє та Патари
Відповідні документи:	T-PVS/Files(2019)26 – Звіт уряду;
T-PVS/Files(2019)28 – Звіт організації-скаржника

Постійний комітет взяв до уваги оновлену інформацію турецької влади та відзначив зусилля, докладені для моніторингу місць гніздування черепах та вдосконалення
наукових знань з цього питання. Однак Комітет знову висловив стурбованість щодо
численних заходів, встановлених у Рекомендаціях № 182 (2015) та № 183 (2015), що
досі не були вжиті, на чому наголошував скаржник.
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Постійний комітет знову попросив турецьку владу розробити та надати детальний та
визначений у часі план заходів щодо виконання положень вищезазначених Рекомендацій, розроблений у тісній взаємодії з відповідними суб’єктами, включаючи громадські організації.
Документ залишається відкритим.

hh 2013/1: Північна Македонія: розвиток гідроенергетики на
території національного парку Маврово
Відповідні документи:	T-PVS/Files(2019)50 – Проект технічного завдання для дорадчої
місії Бернської конвенції;
T-PVS/Files(2019)XX – Звіт уряду;
T-PVS/Files(2019)XX – Звіт організації-скаржника

Комітет зауважив відсутність оновленого звіту про цю справу та відсутність національних органів влади на засіданні. Комітет, однак, визнав, що національні органи Північної
Македонії протягом літа зверталися до Секретаріату з проханням отримати інформацію
про можливі умови роботи експертної місії у цій місцевості, на діяльність якої вони вже
погодились. Нагадаємо, що Північна Македонія є кандидатом у Європейський Союз та
зобов’язується дотримуватись законодавства ЄС, зокрема, Директиви ЄС щодо оцінки
впливу на довкілля, Директиву щодо стратегічної екологічної оцінки, Водної рамкової
Директиви та інших директив, що стосуються охорони природи, які обов’язково мають
бути враховані при плануванні гідроелектростанцій.
Комітет також визнав занепокоєння організації-скаржника щодо нещодавно розробленої Енергетичної стратегії країни, яка наразі перебуває на стадії громадського
обговорення. За цією стратегією, спорудження 50 малих гідроелектростанцій, що
вироблятимуть у сукупності 230 МВт, може бути втілено у 50 проектах саме на території національного парку Маврово та на територіях інших територій-кандидатів
мережі Емеральд. Скаржник також висловив занепокоєння щодо постійного розвитку дозвільних процесів для гідроенергетичних проектів у національному парку
Маврово.
Комітет погодився з тим, що проект технічного завдання для експертної місії, представлений Комітету, має бути розширений, щоб дозволити збір інформації на всіх територіях мережі Емеральд, а також про всі майбутні справи, які стосуються Північної
Македонії у контексті Бернської конвенції.
Комітет доручив Секретаріату звернутися до національних органів влади та домогтися їхньої згоди щодо місії, яка у кращому випадку повинна відбутися навесні/влітку
2020 року.
Тому Комітет закликає уряд Північної Македонії призупинити всі розробки, поступки та дозвільні процеси для нових гідроенергетичних проектів, поки експертна місія
не надішле свої рекомендації.
Документ залишається відкритим.
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hh 2016/5: Албанія: Передбачений негативний вплив розвитку
гідроелектростанцій на річку Вйоса (Аоос)
Відповідні документи:	T-PVS/Files(2019)25 – Звіт уряду
T-PVS/Files(2019)20 – Звіт скаржника

Комітет висловив жаль з приводу відсутності оновленого звіту національних органів
влади, а також їхньої відсутності на засіданні. Він відзначив занепокоєння організації-скаржника щодо нових розробок та відновленого інвестиційного інтересу до
будівництва двох гідроелектростанцій, що є предметом матеріалів справи, та розробки оцінок впливу на довкілля для однієї з електростанцій. Нагадаємо, що Албанія
є кандидатом до Європейського Союзу та зобов’язується дотримуватись законодавства ЄС, зокрема, Директиви ЄС щодо оцінки впливу на довкілля, Директиви щодо
стратегічної екологічної оцінки, Водної рамкової Директиви та інших директив, що
стосуються охорони природи, які обов’язково мають бути враховані при плануванні
гідроелектростанцій.
Комітет закликав національні органи до виконання відповідних положень Рекомендації № 202 (2018) та підготовки комплексного Плану управління річковим басейном
та стратегічної екологічної оцінки, включаючи соціальні аспекти, поки готуватиметься нова скарга на діяльність гідроелектростанцій. Він нагадав, що програма роботи
з виконання положень Рекомендації досі не передбачена владою.
Комітет також із занепокоєнням відзначив повідомлення про плани щодо зменшення меж
природоохоронної території Вйосе-Нарте, що є територією-кандидатом мережі Емеральд.
Владу Албанії просять терміново надати оновлений звіт про хід виконання Рекомендації № 202 (2018) та оновлену інформацію, надану скаржником.
Документ залишається відкритим.

6.2 Потенційні документи
hh 2001/4: Болгарія: автомагістраль крізь Креснинську ущелину
Відповідні документи:	T-PVS/Files(2019)22 – Звіт уряду
T-PVS/Files(2019)23 + Додаток 1 + Додаток 2 + Додаток 3 – Звіт
організації-скаржника

Комітет відзначив оновлений письмовий звіт щодо справи, поданий болгарською
владою, та інформацію, надану усно щодо отриманих спостережень від Європейської
комісії стосовно пакету заявок за номером 3.2 на будівництво автодороги за кошти
Європейського Союзу. Комітет визнав, що болгарська влада зараз готує відповідь на
звіти по спостереженнях комісії.
Комітет узяв до відома стурбованість організацій-скаржників тим, що спостереження Європейської Комісії вказують на серйозні недоліки у застосуванні законодавства
Європейського Союзу щодо охорони природи, включаючи ОВД/НО (належна оцінка)
згідно із природоохоронним законодавством ЄС.
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П’ять Договірних Сторін закликали відкрити матеріали справи, тоді як Болгарія та три
інші Сторони закликали її закрити. Кілька громадських організацій закликали провести виїзну оцінку ситуації із залученням представників декількох Договірних Сторін.
Як компроміс, голова запропонувала зберегти цей документ як потенційний і організувати виїзну експертизу для збору інформації на місці, з урахуванням оцінок,
висновків та даних з різних джерел, а також зустрітися з відповідними суб’єктами,
з огляду на рекомендації щодо шляхів пошуку рішення, прийнятного як для охорони
диких тварин та рослин, так і для створення безпечного та ефективного дорожнього
зв’язку. Конкретні технічні завдання обговорюватимуться на наступному засіданні
Бюро разом із зацікавленою Стороною за умови погодження її участі.
Болгарські органи влади повідомили, що вони не мають відповідного дозволу приймати виїзну експертну комісію.
Постійний комітет вирішив залишити документ як потенційний та призначив проведення експертизи на місці за участю всіх зацікавлених сторін та представників влади
за умови погодження цього рішення на пізнішому етапі.

hh 2017/01: Відсутність правової основи по охороні
тетерев’ятника та інших хижих птахів в Норвегії
Відповідні документи:	T-PVS/Files(2019)34 – Звіт уряду
T-PVS/Files(2018)XX – Звіт організації-скаржника

Постійний комітет визнав прогрес у процесі перегляду національного законодавства
Норвегії. Він взяв до уваги, що розпочаті на початку 2019 року громадські консультації закінчилися в жовтні, і їхні результати наразі оцінюються. Серед зауважень, що
виникли в ході громадських консультацій, норвезькому парламенту рекомендовано
вивчити змінений у 2020 році Закон про різноманіття природи.
Комітет вирішив зберегти цей документ як потенційний і попросив національні органи влади знову повідомити про дану справу на своєму 40-му засіданні.

hh 2016/4: Розвиток комерційного проекту на Скадарському озері
(озеро Шкодер) в Чорногорії (національний парк та територіякандидат мережі Емеральд)
Відповідні документи:	T-PVS/Files(2019)27 – Звіт уряду
T-PVS/Files(2019)24 – Звіт організації-скаржника

Постійний комітет взяв до уваги звіт, який було представлено владою Чорногорії
з виконання Рекомендації № 201 (2018) щодо розвитку комерційного проекту на
Скадарському озері, а також на прохання пересічних громадян із Вірпазару поновити
цю справу шляхом розгляду її як відкритого документу.
Комітет відзначив зусилля національних органів влади та, головним чином, їхню
роботу з картування Скадарського озера та природних оселищ цієї території.
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Однак, враховуючи докази, надані громадською організацією щодо будівельних
робіт в межах Білого Села, що засвідчують недотримання пункту 1 Рекомендації
№ 201 (2018), Комітет вирішив відкрити справу, що було підтримано багатьма
Сторонами.
Комітет закликав національні органи влади припинити будь-яку діяльність у цій місцевості та пришвидшити процес розробки всіх необхідних експертних висновків та
планів заходів щодо території, передбачених Рекомендацією № 201 (2018), щоб захистити її екологічну цінність, включаючи території NATURA 2000, території мережі
Емеральд та Рамсарські території. Влада просить подати оновлений звіт до Бюро до
першого щорічного засідання в 2020 році.
Документ залишається відкритим.

6.3 Проведення подальших дій за попередніми скаргами та
рекомендації
hh Рекомендація No. 190 (2016) зі збереження природних оселищ
та дикої природи, особливо птахів, та із заліснення низовин
в Ісландії
Відповідні документи:	T-PVS/Files(2019)XX – Звіт уряду
T-PVS/Files(2019)XX – Звіт організації-скаржника

Постійний комітет ще раз висловив стурбованість з приводу відсутності письмового
звіту, поданого національними органами Ісландії безпосередньо до Бернської конвенції, але зазначив, що звіт про виконання спільної рекомендації органів Бернської
конвенції та Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних
птахів (далі – Угода AEWA) був поданий до Секретаріату Угоди AEWA лише два дні
тому. Звіт не був оцінений Комітетом.
Враховуючи, що Постійний комітет Угоди AEWA засідає протягом другого тижня грудня 2019 року та зможе розглянути звіт ісландської влади, Постійний комітет Бернської конвенції запропонував Секретаріату Угоди AEWA повідомити про результати
цієї оцінки Бюро Бернської конвенції для розгляду на його першому щорічному засіданні у 2020 році.
Постійний комітет нагадав Ісландії, про звіт щодо виконання Рекомендації
№ 190 (2016), який має бути надісланий щорічно як до органів Угоди AEWA, так і до
органів Бернської конвенції.

hh Рекомендація № 199 (2018) стосовно Загальноєвропейського
плану дій щодо збереження осетрових
Відповідний документ:	T-PVS/Inf(2019)21 – Список номінованих відповідальних осіб (focal
points) Загальноєвропейського плану дій щодо збереження осетрових
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Постійний комітет подякував організаціям WWF у Центральній та Східній Європі та
Всесвітньому товариству охорони осетрових за додатковий захід зі збереження осетрових, що відбувся під час спільного засідання. Подія була спрямована на підведення підсумків перших кроків у реалізації Загальноєвропейського плану дій щодо
збереження осетрових.
Комітет із жалем зазначив, що кілька країн ще не взяли на себе зобов’язання щодо
виконання плану дій, і закликав відповідні Сторони невідкладно призначити своїх
відповідальних осіб (focal points), щоб надати змогу запустити механізм координації.

hh Рекомендація No. 95 (2002) зі збереження морських черепах на
узбережжі Казанли (Туреччина)
Відповідні документи:	T-PVS/Files(2019)49 – Звіт уряду
T-PVS/Files(2019)41 – Звіт організації-скаржника

Постійний комітет взяв до уваги оновлену інформацію, надану турецькою владою,
а також повідомлення організації-скаржника «Середземноморська асоціація з порятунку морських черепах», яка закликала Постійний комітет звернутись до органів
влади з вимогою виконувати всі умови цієї Рекомендації без подальшої затримки. Він
також висловив стурбованість постійним впливом на цю територію і розвитком ерозії
ґрунтів узбережжя Казанли.
Він також зазначив, що є нова скарга, яка стосується узбережжя Анамур, висловив
стурбованість, але нагадав, що ця скарга не входить до порядку денного і буде розглянута на наступному засіданні Бюро.
Постійний комітет закликав турецьку владу виконувати всі умови Рекомендації № 95
(2002) та попросив оновлений звіт за два роки.

hh Рекомендація No. 9 (1987) з охорони довгоголової морської
черепахи в затоці Лаганас, Закінтос (Греція)
Відповідні документи:	T-PVS/Files(2019)XX – Звіт уряду
T-PVS/Files(2019)37 – Звіт організації-скаржника
(Середземноморська асоціація з порятунку морських черепах)
T-PVS/Files(2019)48 – Звіт організації-скаржника (Грецьке
товариство із захисту морських черепах )

Постійний комітет взяв до уваги оновлену інформацію, надану грецькою владою,
а також повідомлення організації-скаржника «Середземноморська асоціація з порятунку морських черепах», що закликала Постійний комітет поновити цю справу через
постійне та довготривале важке становище регіону.
Постійний комітет, з огляду на проблеми, що постійно існують у цьому регіоні, вирішив залишити документ з даного питання відкритим і таким чином вніс його до
порядку денного наступного засідання Бюро.
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ЧАСТИНА V – ЗАХОДИ ЩОДО
ВЗАЄМОДІЇ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ
І ПРОГРАМА РОБОТИ НА 2019
7. Міжнародна координація за допомогою багатосторонніх
міжнародних екологічних угод (БМЕУ) та організацій
Постійний комітет взяв до уваги інформацію, надану Секретаріатом, та висловив
вдячність за співпрацю, що здійснювалась протягом року за допомогою БМЕУ, а саме:
Боннської конвенції, Програми ООН з довкілля/Угоди AEWA, а також Європейської комісії, Європейського агентства з довкілля та Європейського тематичного центру біологічного різноманіття. Також він підтримав тривалі дискусії і переговори з Центром
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з метою домовитись про спільний моніторинг природоохоронних територій, що мають європейські дипломи та занесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Нарешті Постійний комітет відзначив плідну співпрацю
з різними національними та міжнародними організаціями: Королівським товариством
охорони птахів (RSPB), організацією «Природна Англія» (Natural England), Федерацією національних природних парків Європи (EUROPARC Federaion), Всесвітнім фондом
дикої природи (WWF), Міжнародним союзом дикої природи (IUCN), організацією «Пташине життя» (BirdLife International).

8. Обізнаність та інформування громадськості
Постійний комітет прийняв інформаційну кампанію з підвищення обізнаності щодо
збереження біорізноманіття, розгорнуту як в Інтернеті, так і в соціальних мережах до
40-ї річниці Бернської конвенції та презентацію територій, що отримали європейські
дипломи. Ця кампанія базується на матеріалах, раніше використаних під час відзначення п’ятдесятої річниці європейських дипломів.

9. Проект програми заходів та бюджет на 2020-2021
Відповіді докумети:	T-PVS(2019)18 – Проект програми заходів на 2020-2021
T-PVS/Inf(2019)20 – Проект календаря зустрічей на 2020

Постійний комітет ухвалив Програму заходів та бюджет на 2020-2021 роки, які мають виконуватися за умови наявності фінансових ресурсів.
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10. Держави, які запрошуватимуться як спостерігачі
на 40-ве засідання комітету
Постійний комітет вирішив одноголосно запросити такі держави взяти участь у його
40-му засіданні: Російську Федерацію, Сан-Марино, Єгипет, Йорданію та представників Ватикану.

ЧАСТИНА VI – ІНШІ ПУНКТИ
11. Вибори голови, заступника голови та членів Бюро
Відповідні документи:	T-PVS/Inf(2013)6 – Правила процедури: Постійний комітет,
безпосередній збір інформації, медіація

Відповідно до статті 18 (е) Правил процедури Комітет обрав:
•• П. Яну Дуркошову (Словаччина) – головою;
•• П. Меріке Ліннамягі (Естонія) – заступником голови;
•• П. Яна Плешніка (Чеська республіка) та п. Карла Аміргулашвілі (Грузія) – членами
Бюро.
Відповідно до правила 19 Регламенту, Комітет визнав автоматичним обрання попереднього голови, п. Ойстейна Стеркерсена (Норвегія), членом Бюро.

12. Дата та місце проведення 40-ї зустрічі
Постійний комітет погодився провести наступну зустріч 1-4 грудня 2020 в Страсбурзі

13. Прийняття основних рішень зустрічі
Постійний комітет прийняв документ T-PVS(2019)Misc.

14. Інші справи (Пункти до відома)
Немає інших справ.
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Конвенція про охорону дикої флори та фауни
і природних оселищ в Європі
Постійний комітет

Резолюція No. 9 (2019) Постійного комітету,
прийнята 6 грудня 2019, з фінансування Бернської
конвенції та з ініціювання застосування нової системи
обов’язкових внесків Сторін
Постійний комітет Бернської конвенції діє на умовах статті 14 Конвенції;
Нагадуючи, що Бернська конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних
оселищ є головним правовим інструментом у сфері біологічного різноманіття на
загальноєвропейському рівні, ратифікована п’ятдесятьма державами та Європейським Союзом, що охоплює всю Європу і поза його межами, завдяки ратифікації
чотирма північно-африканськими державами;
Нагадуючи про відзначення 40-ї річниці підписання Бернської конвенції 19 вересня
2019 року;
Нагадуючи про головну місію Бернської конвенції, яка полягає у збереженні видів
дикої флори та фауни та їх природних оселищ в їхніх географічних межах, приділяючи особливу увагу зникаючим та вразливим видам, включаючи зникаючі та вразливі
мігруючі види, як це відображено у статті 1 Конвенції;
Нагадуючи, що з моменту прийняття Порядку денного на ХХІ століття, Цілей розвитку
тисячоліття, а також Цілей сталого розвитку, цілі Бернської конвенції були визнані
такими, що значною мірою відповідають і сприяють цілям досягнення сталого розвитку планети (Декларація в Монако про роль Бернської конвенції у впровадження
міжнародних інструментів охорони біорізноманіття від 25.09.1994);
Згадуючи Резолюцію № 7 (2000) про середньостроковий стратегічний розвиток Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних оселищ в Європі, прийняту Постійним
комітетом 1 грудня 2000 року, яка визначає роль Конвенції у підтримці впровадження
світових цілей та стратегічних пріоритетів щодо охорони біорізноманіття, встановлених
на рівні Конвенції про біологічне різноманіття (КБР);
Визнаючи важливість Бернської конвенції як інструменту міждержавного співробітництва на рівні континенту для забезпечення скоординованих дій та взаємодії всіх відповідних суб’єктів в їхніх зусиллях щодо охорони природи на благо всіх та сприяння
досягненню цілей сталого розвитку;
Підкреслюючи, що протягом сорока років цей договірний орган Ради Європи розробив велику кількість стандартів та керівних документів щодо збереження видів, які
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перебувають під загрозою зникнення, та природних оселищ в Європі і постійно допомагає Сторонам в їх дотриманні, ретельно контролюючи виконання зобов’язань та
стандартів;
Визнаючи значний прогрес у створенні територій мережі Емеральд особливого природоохоронного інтересу за останні десять років та ключове значення цієї мережі у
забезпеченні застосування узгодженого та взаємодоповнюючого підходу до збереження важливих територій на європейському рівні;
Визнаючи ефективність системи моніторингу Бернської конвенції, заснованої як на
обов’язкових звітах, так і на скаргах, поданих особами та громадськими організаціями, у підтриманні національних органів влади в завершенні багатьох справ, що
стосувались порушень Конвенції, шляхом проведення відповідних експертних оцінок
та посередництва для вирішення проблем;
Визнаючи ефективні робочі відносини, які Бернська конвенція встановила і підтримувала впродовж багатьох років з іншими відповідними договірними органами, організаціями та процесами;
Підкреслюючи, що сьогодні визнано фундаментальну роль біорізноманіття у збереження екосистем, що, в свою чергу. забезпечує права людини, включаючи право на
безпечне здоров’я та добробут;
Нагадуючи, що у роботі «Глобальна оцінка біорізноманіття та екосистемних послуг», розробленій та прийнятій Міжурядовою науково-політичною платформою щодо біорізноманіття та екосистемних послуг (IPBES) у травні 2019 року в Парижі, відзначено п’ять основних причин втрати біорізноманіття на сьогодні: (1) зміни у використанні земельних та
морських ресурсів; (2) пряма експлуатація організмів; (3) зміна клімату; (4) забруднення;
(5) інвазії чужорідних видів, а також представлено багато першопричин або непрямих
чинників змін, які, в свою чергу, підкріплені суспільними цінностями та поведінкою;
Нагадуючи про роботу, проведену Бюро та Спеціальною консультативною групою
з питань бюджету, у період 2011-2013 років, спрямовану на визначення найкращої
системи фінансування Конвенції та Рішення 33-го Постійного комітету, прийнятого
6 грудня 2013 року, про фінансування Бернської конвенції;
Визнаючи, що розподіл фінансових внесків із загального бюджету Ради Європи на виконання вимог Бернської конвенції істотно знизився протягом багатьох років, зокрема, за останні десять років, і досяг рівня, коли подальше скорочення може поставити
під загрозу існування органів Конвенції, включаючи її Секретаріат;
Беручи до уваги роботу міжсесійної робочої групи з питань фінансування Бернської
конвенції протягом 2019 року та документ T-PVS (2019) 1rev, що представляє варіанти нової системи фінансування Конвенції;
Підкреслюючи ще раз, що належне функціонування Конвенції можливе лише за умови
отримання адекватного та передбачуваного фінансування на виконання Програми
дій, за умови функціонування Секретаріату та виконання свого мандату та завдань;
27

T-PVS(2019)Misc (адаптований переклад)

Зазначаючи, що подвійна система фінансування Конвенції – розподіл коштів із загального бюджету Ради Європи та додаткової фінансової підтримки, що надається
Договірними Сторонами, хоча і являла собою хороший варіант забезпечення фінансових ресурсів Конвенції в минулому, постійно оскаржується через скорочення бюджету, яке здійснює Комітет міністрів Ради Європи, і тому є дуже нестабільною;
Постійний комітет:
1.

Визнає розмір запропонованих Договірними Сторонами добровільних фінансових внесків до бюджету Конвенції, як це передбачено у Додатку 1;

2.

Закликає всі Договірні Сторони Конвенції внести кошти до бюджету Конвенції
відповідно до шкали пропонованих добровільних внесків та пропонує їм зробити
внески у розмірі запропонованих сум;

3.

Доручає Бюро уважно стежити за добровільними внесками Сторін та представляти стан платежів на кожному засіданні Постійного комітету до Конвенції;

4.

Для уникнення упередженого ставлення щодо встановлення суми добровільного внеску, доручає Секретаріату щорічно переглядати шкалу запропонованих
добровільних внесків, враховуючи рівень фінансового розподілу Ради Європи
через загальний бюджет до загального бюджету Конвенції, та представляти це
Постійному комітету на подальший розгляд;

5.

Для уникнення упередженого ставлення до позиції Договірних Сторін щодо добровільних чи обов’язкових механізмів фінансування міжсесійна робоча група
з питань фінансів за підтримки Секретаріату та Бюро на виконання пунктів 1 та 3
розробляє повні пропозиції щодо внесення змін до Конвенції і для Часткової угоди щодо фінансування. Обидві пропозиції надаються Сторонам за чотири місяці
до дати проведення сорокового засідання Постійного комітету для обговорення,
можливого прийняття та можливого подання будь-якої пропозиції на затвердження Комітетом міністрів Ради Європи.
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Додаток 1: Шкала внесків Договірних Сторін на 2020 рік
Договірна сторона

% від загальної суми

Албанія
Андорра
Вірменія
Австрія
Азербайджан
Бельгія
Боснія та Герцоговина
Болгарія
Хорватія
Кіпр
Чеська республіка
Данія
Естонія
Фінляндія
Франція
Грузія
Німеччина
Греція
Угорщина
Ісландія
Ірландія
Італія
Латвія
Ліхтенштейн
Литва
Люксембург
Малта
Молдова
Монако
Чорногорія
Нідерланди
Норвегія
Польща
Португалія
Румунія
Сербія
Словаччина
Словенія

0,25%
0,25%
0,25%
1,50%
0,25%
1,75%
0,25%
0,63%
0,63%
0,25%
0,63%
1,50%
0,63%
1,50%
10,00%
0,25%
10,00%
0,63%
0,63%
1,50%
1,50%
10,00%
0,63%
0,25%
0,63%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
2,50%
10,00%
2,00%
2,00%
0,63%
0,25%
0,63%
0,63%

Загальна сума щорічного внеску
(євро)
1 300,00
1 300,00
1 300,00
7 800,00
1 300,00
9 100,00
1 300,00
3 250,00
3 250,00
1 300,00
3 250,00
7 800,00
3 250,00
7 800,00
52 000,00
1 300,00
52 000,00
3 250,00
3 250,00
7 800,00
7 800,00
52 000,00
3 250,00
1 300,00
3 250,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
13 000,00
52 000,00
10 400,00
10 400,00
3 250,00
1 300,00
3 250,00
3 250,00
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Договірна сторона

% від загальної суми

Іспанія
Швеція
Швейцарія
Північна Македонія
Туреччина
Україна
Велика Британія
Білорусь3
Буркіна Фасо
Європейський союз
Марокко
Сенегал
Туніс
Загальна сума

4,00%
1,50%
10,00%
0,25%
1,50%
0,63%
10,00%
0,25%
0,25%
4,75%
0,25%
0,25%
0,25%
100,00%

Загальна сума щорічного внеску
(євро)
20 800,00
7 800,00
52 000,00
1 300,00
7 800,00
3 250,00
52 000,00
1 300,00
1 300,00
24 700,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
520 000,00

3 Білорусь, Буркіна Фасо, Європейський Союз, Марокко, Сенегал та Туніс, є Сторонами Бернської конвенції,
але не є членами Ради Європи
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Конвенція про охорону дикої флори та фауни
і природних оселищ в Європі
Постійний комітет

Рекомендація № 203 (2019) Постійного комітету,
прийнята 6 грудня 2019 року, щодо запилювачів
та інвазійних чужорідних видів
Постійний комітет Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних оселищ
в Європі, діючи згідно з положеннями Статті 14 Конвенції;
зважаючи на мету Конвенції забезпечити збереження дикої флори та фауни шляхом
надання особливої уваги видам, в тому числі мігруючим, яким загрожує вимирання і
які є вразливими;
посилаючись на пункт 2б Статті 11 Конвенції, який зобов’язує кожну Договірну Сторону вживати суворих заходів із попередження інтродукції чужорідних видів;
посилаючись на свою Рекомендацію № 91 (2002) щодо інвазійних чужорідних видів,
які загрожують біологічному різноманіттю на островах і в географічно та еволюційно
ізольованих екосистемах;
посилаючись на свою Рекомендацію № 99 (2003) для Європейської стратегії щодо
інвазійних чужорідних видів;
посилаючись на свою Рекомендацію № 125 (2007) щодо торгівлі інвазійними та потенційно інвазійними чужорідними видами в Європі;
посилаючись на свою Рекомендацію № 126 (2007) щодо викорінення деяких інвазійних чужорідних видів рослин;
посилаючись на свою Рекомендацію № 141 (2009) щодо потенційно інвазійних чужорідних рослин, які використовують для виробництва біопалива;
посилаючись на свою Рекомендацію № 142 (2009), прийняту 26 листопада 2009 р.,
в якій надається інтерпретація визначення Конвенції з біорізноманіття терміну «інвазійні чужорідні види», зважаючи на зміну клімату;
посилаючись на свою Рекомендацію № 160 (2012) щодо Європейського кодексу поведінки для ботанічних садів щодо інвазійних чужорідних видів;
посилаючись на свою Рекомендацію № 178 (2015) щодо контролю за популяціями
диких копитних на островах Середземномор’я і Мікронезії ;
посилаючись на свою Рекомендацію № 193 (2017) для Європейського кодексу поведінки щодо інвазійних чужорідних дерев;
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посилаючись на рішення VI/23 6-ї Конференції Сторін Конвенції про біологічне різноманіття й чужорідні види (КС КБР), що загрожують екосистемам, природним оселищам чи окремим видам, та визначення, що використовуються в цьому тексті;
посилаючись на Стратегічний план зі збереження біорізноманіття на 2011-2020 роки
(Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020) і його 20 ключових Цілей Айті на 2020 рік,
що були прийняті на десятій КС КБР; зокрема, ціль 9, присвячену інвазійним чужорідним видам (ІЧВ): «До 2020 року визначити інвазійні чужорідні види та шляхи їхнього
розповсюдження, контролювати або викорінити пріоритетні інвазійні види і вжити
заходів із запобігання їхньої інтродукції та створення їхніх осередків»;
посилаючись на Стратегію ЄС з біорізноманіття до 2020 року, схвалену Радою Європейського Союзу в червні 2011 р., зокрема ціль 5, що закликає держави-члени ЄС боротися
з ІЧВ і до 2020 р. визначити інвазійні чужорідні види і шляхи їхнього розповсюдження,
контролювати або викорінити пріоритетні види та контролювати шляхи їхнього розповсюдження для запобігання їхній інтродукції і створення осередків в майбутньому;
посилаючись на Постанову ЄС № 1143/2014, прийняту Європейським парламентом
і Радою 22 жовтня 2014 р., про запобігання й керування інтродукцією та розповсюдженням інвазійних чужорідних видів;
посилаючись на Ініціативу ЄС щодо комах-запилювачів, прийняту у червні 2018 року
Європейською комісією, яка визначає інвазійні чужорідні види як ключову загрозу
для комах-запилювачів і керуючись роботою Європейської комісії з розробки методичних рекомендацій на підтримку дій щодо зменшення впливу ІЧВ на комах-запилювачів в рамках ініціативи;
посилаючись на звіт Міжурядової науково-політичної платформи з біорізноманіття та
екосистемних послуг (IPBES) про запилювачів, запилення і виробництво харчових продуктів (2016), в якому інвазійних чужорідних видів визначено як одну з найбільших загроз для запилювачів і подано в одному списку з інтенсивним сільським господарством,
використанням пестицидів, забрудненням, патогенами та кліматичними змінами;
нагадуючи, що в Звіті IPBES про запилювачів, запилення і виробництво харчових продуктів (2016) «аборигенний запилювач» визначено як вид-запилювач, що живе на
місцевості, на якій він еволюціонував або поширився без втручання людини, і «дикий запилювач» визначається як вид-запилювач, що може жити без нагляду людини,
хоча деякі види можуть залежати від наявності сільського господарства;
знаючи, що інвазійні чужорідні види були визнані одним з п’яти основних чинників
втрати біорізноманіття в Глобальній оцінці біорізноманіття та екосистемних послуг
IPBES, що була затверджена на пленарному засіданні 7-ї сесії IPBES у травні 2019 р.,
в Парижі, Франція;
усвідомлюючи, що запилення є ключовим процесом в природі, який дозволяє розмножуватися рослинам і, таким чином, має важливе значення для виробництва харчових продуктів, і що недостатній охоронний статус диких запилювачів викликає
занепокоєння;
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усвідомлюючи також, що вкрай важливо проводити подальші дослідження причин
зниження чисельності запилювачів для ефективної підтримки заходів щодо вирішення цієї проблеми;
Настійно закликає Договірні Сторони:
1.

Розглянути вплив інвазійних чужорідних видів на диких місцевих запилювачів
з метою надання фактичних наукових даних для обґрунтування нових зусиль зі
збереження природи;

2.

Розробляти і виконувати ефективні плани дій щодо запобігання інтродукції пріоритетними шляхами розповсюдження інвазійних чужорідних видів, що становлять загрозу для диких місцевих запилювачів;

3.

Виявляти й викорінювати, якщо це можливо, або контролювати інвазійні чужорідні види, що становлять загрозу для диких місцевих запилювачів;

4.

Визначити зацікавлені сторони в науково-дослідних інститутах, на різних рівнях
державного управління та в неурядових організаціях (НУО), які можуть підтримувати програми з боротьби з інвазійними видами, їхнього контролю і викорінення, та залучати такі зацікавлені сторони під час планування й виконання заходів
боротьби з інвазійними видами;

5.

Співпрацювати з іншими державами, включаючи обмін матеріально-технічними
ресурсами на взаємно узгоджених умовах чи обмін досвідом, за плату чи іншим
чином, у програмах з боротьби з інвазійними видами;

6.

Регулярно інформувати Постійний комітет про вжиті заходи для виконання цих
рекомендацій.

Закликає країни-спостерігачі взяти до відома ці рекомендації і виконувати їх за
необхідності.
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Конвенція про охорону дикої флори та фауни
і природних оселищ в Європі
Постійний комітет

Рекомендація № 204 (2019) Постійного комітету,
прийнята 6 грудня 2019 року, щодо збереження рисі
євразійської (Lynx lynx) у континентальній1 Європі
Постійний комітет Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних оселищ
в Європі, діючи згідно з положеннями Статті 14 Конвенції;
зважаючи на цілі Конвенції щодо охорони дикої фауни і природних оселищ;
враховуючи, що рись європейська (Lynx lynx) є фундаментальною частиною європейської природної спадщини;
усвідомлюючи, що необхідна міжнародна співпраця всіх Сторін для довгострокового збереження і керування малими та ізольованими популяціями в континентальній
Європі, зважаючи також на інші популяції, які мають недостатній охоронний статус;
зважаючи на те, що одна з цілей конвенції – охорона дикої фауни та її оселищ, особливо тих видів, збереження яких вимагає співпраці декількох держав, та сприяння
такій співпраці;
підкреслюючи необхідність переходу до більш узгодженого керування малими та ізольованими популяціями рисі в межах всього ареалу їхнього поширення в континентальній Європі;
бажаючи уникнути подальшого зменшення біологічного різноманіття в Європі і бажаючи сприяти існуванню життєздатної популяції рисі в Європі в умовах сталого розвитку сільської місцевості та зауважуючи, що збереження рисі сумісне з іншими видами
людської діяльності, такими як тваринництво й полювання;
посилаючись на Рекомендацію № 115 (2005) щодо збереження і керування транскордонними популяціями великих хижаків та Рекомендацію № 137 (2008) щодо керування рівнем популяцій великих хижаків;
визнаючи, що незаконне полювання на рись та інші незаконні дії, що шкодять цьому
виду, повинні бути викорінені за допомогою запобіжних заходів і дій правоохоронних
органів;
зважаючи на Висновки експертного семінару з питань збереження рисі у Бонні, Німеччина, 16-19 червня 2019 р.,
1 В рамках цієї Рекомендації до континентальної Європи належать теперішня і колишня зони поширення
трьох підвидів рисі євразійської в західній, центральній та південно-східній Європі; таким чином не
включено Іберійський, Апеннінський та Скандинавський півострови.
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рекомендує відповідним Договірним Сторонам Конвенції:
1.

Посилити збереження зникаючих корінних популяцій рисі, таких як балканська
рись зі списку в Додатку II до Конвенції;

2.

Проводити моніторинг і вдосконалення генетичного різноманіття всіх відновлюваних популяцій, щоб уникнути загрози інцухт-депресії;

3.

Проводити моніторинг транскордонних популяцій рисі, дотримуючись принципів
і вказівок, затверджених в Рекомендації Постійного комітету № 137 (2008) щодо
керування рівнем популяцій великих хижаків; зокрема розробити загальну стратегію збереження аборигенних для Карпат популяцій рисі;

4.

Покращувати в міру необхідності зв’язок різних субпопуляцій рисі, ґрунтуючись
на генетичних даних і даних про їхнє поширення; проводити, де це необхідно,
відновлення коридорів і зелених мостів, зменшувати смертність від людської діяльності, поліпшувати оселища та, де необхідно, робити переміщення; в цьому
контексті сприяти покращенню розуміння міжпопуляційних міграцій рисі, вдосконалюючи дані про переміщення окремих особин та проводячи моніторинг їхнього
генетичного статусу;

5.

Контролювати генетичний склад всіх малих та ізольованих популяцій рисі в Європі; моніторинг має включати відстеження генетичного різноманіття і близько
спорідненого схрещування, оцінку ефективної чисельності популяцій та виявлення потоків генів між сусідніми популяціями;

6.

Розробити систему оцінки і обміну тваринами для підтримки управління метапопуляціями; для цього сприяти створенню постійної робочої групи з вивчення
генетики рисі для розробки детального протоколу генетичного моніторингу та
збереження з метою зменшення інбридингу диких популяцій і для супроводу
управління генетичними ресурсами метапопуляцій;

7.

При поповненні популяцій, які належать до реінтродукованих, бажано використовувати генетичний запас з того ж джерела, що й вихідна популяція або, за
необхідності, належним чином керовані екземпляри з Європейського лінії рисі
карпатської (European Studbook, ESB) Європейської асоціації зоопарків та акваріумів (European Association of Zoos and Aquaria, EAZA), дотримуючись «Методичних рекомендацій щодо повторної інтродукції і переселення з метою збереження
видів» Міжнародного союзу охорони природи (IUCN) (IUCN/SSC 2013); переконавшись, що при вилученні тварин з вільних популяцій, дані популяції від цього
не постраждають; для реінтродукції до популяцій «балтійської низовинної рисі»
тварини повинні походити з балтійської або карельської популяцій, або з популяцій рисі північної Фено-Балтійської лінії ESB EAZA;

8.

Розробити конкретні протоколи 1) щодо розведення, догляду, тренування і оцінювання рисей, народжених в зоопарках, яких планується випустити на волю та
2) щодо догляду і тестування рисей-сиріт, яких планується випустити на волю.
Ці протоколи повинні бути спільною розробкою експертів з питань рисі, консуль35
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тативною групою EAZA Felid TAG і ESB, та відповідними установами IUCN SSC
(наприклад, Група спеціалістів з диких котів, Група спеціалістів з повторної інтродукції, Ініціатива для великих хижаків Європи (LCIE));
9.
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Підтримати, за необхідності, створення постійної робочої групи з питань рисі євразійської, що могла б діяти спільно з групами спеціалістів IUCN SSC, таких як
Група спеціалістів з диких котів і LCIE; ця група могла б виконувати такі доручення: 1) складання детальних протоколів з відлову, лікування/діагностування
і транспортування рисі євразійської; 2) розробка і оновлення практичних протоколів зі збереження та управління рисями згідно з вищенаведеними рекомендаціями; 3) взаємодія з іншими експертами для розробки концепцій розгорнутої
інформаційно-просвітницької кампанії з охопленням вищезазначених інституцій
та зацікавлених груп, а також широких верств громадськості.
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Конвенція про охорону дикої флори та фауни
і природних оселищ в Європі
Постійний комітет

Рекомендація Постійного комітету № 205 (2019),
прийнята 6 грудня 2019 року, щодо Римського
стратегічного плану на 2020-2030 рр.
із викорінення незаконного полювання, відлову
та торгівлі дикими птахами
Постійний комітет Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних оселищ
в Європі, діючи згідно з положеннями Статті 14 Конвенції;
зважаючи на цілі Конвенції щодо охорони дикої фауни та її оселищ;
посилаючись на пункт 2 Статті 1 Конвенції, що зобов’язує Сторони приділяти особливу увагу збереженню зникаючих і вразливих видів, в тому числі мігруючих, що є
зникаючими або вразливими;
посилаючись на Статтю 6, яка вимагає, щоб Сторони вживали необхідних, в тому числі
адміністративних, заходів для забезпечення особливої охорони видів дикої фауни,
зазначених в Додатку II, і, зокрема, заборонити будь-які форми умисного відлову й
утримання тварин та їхнього умисного вбивства, а також утримання і внутрішню торгівлю цими тваринами, живими чи мертвими;
посилаючись на свою Рекомендацію № 5 (1986) щодо притягнення до відповідальності осіб, які незаконно виловлюють, вбивають або торгують птахами, що перебувають під охороною, яка спонукає Сторони забезпечити притягнення до відповідальності осіб, що незаконно відловлюють чи вбивають птахів, або установи, що торгують
живими птахами та/або птахами, що перебувають під охороною; і Рекомендацію № 90
(2001) щодо відлову, вбивства або торгівлі птахами, що перебувають під охороною,
на Кіпрі, яка заохочує Кіпр належним чином здійснювати дії, запропоновані в Рекомендації № 5 (1986);
посилаючись на свою Рекомендацію № 155 (2011) про незаконне вбивство, відлов та
торгівлю дикими птахами, в якій визначено основні правові, біологічні та інституційні
труднощі і запропоновано низку невідкладних заходів щодо посилення національної
та міжнародної співпраці, сприяння адекватному виконанню чинного законодавства
та сприяння діалогу між усіма зацікавленими групами, беручи до уваги традиції,
культуру і цінності;
посилаючись на Ларнакську декларацію (Larnaca Declaration), прийняту на 1-й Європейській конференції з питань незаконного вбивства, відлову та торгівлі птахами
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(Ларнака, Кіпр, 6-8 липня 2011 р.), яка закликає відповідальні сторони, уряди, місцеві громади, правоохоронні органи і природоохоронні НУО, включаючи мисливські
товариства, засуджувати будь-які форми незаконного вилучення та торгівлі дикими
птахами, перейти на політику нульової терпимості щодо незаконного вбивства, відлову та торгівлі птахами і брати активну участь у боротьбі з цими незаконними діями;
посилаючись на Європейську хартію про полювання і біорізноманіття (European Charter
on Hunting and Biodiversity), прийняту Постійним комітетом 29 листопада 2007 року,
і, зокрема, на її принципи № 2: Упевнитись, що правила зрозумілі й вони виконуються;
№ 3: Упевнитись, що збирання врожаю екологічно стале; № 8: Надати повноваження
місцевим зацікавленим сторонам і покласти на них відповідальність; і № 11: Заохочувати співпрацю між усіма зацікавленими сторонами в питаннях управління видами,
які збирають, пов’заними видами і їхніми природними оселищами;
посилаючись на 2-ю конференцію з незаконного вбивства, відлову та торгівлі дикими
птахами, яка відбулася в Тунісі 29-30 травня 2013 р. і визначила, шляхом відкритого
та колективного процесу, три напрямки, в яких відповідальні суб’єкти повинні вжити
невідкладні заходи щодо забезпечення викорінення НВП (незаконне вбивство, вивезення та торгівля дикими птахами), а саме: дотримання норм законодавства, інформування, просвітницькі та біологічні аспекти;
посилаючись на свою Рекомендацію № 164 (2013) щодо виконання Туніського плану
дій (ТПД) на 2013-2020 рр. з викорінення незаконного вбивства, відлову та торгівлі
дикими птахами;
посилаючись на Рекомендацію № 171 (2014) Постійного комітету, прийняту 5 грудня
2014 р., про визначення пріоритетів для національних політик/розслідувань з метою
боротьби з незаконним вбивством, відловом та торгівлею дикими птахами, де учасникам рекомендовано докладати більше зусиль, спрямованих на зміцнення міжсекторальної співпраці на національному рівні, та залучати всі відповідні міністерства,
зокрема, у сфері захисту довкілля, сільського господарства, внутрішніх справ, юстиції
та освіти;
посилаючись на свою Рекомендацію № 177 (2015) щодо факторів тяжкості і принципів покарання у випадках правопорушень щодо птахів, зокрема, незаконного вбивства, відлову та торгівлі дикими птахами;
посилаючись на Стратегію ЄС щодо біорізноманіття до 2020 р. (EU Biodiversity Strategy
2020) та її ціль № 1 «Повністю імплементувати Пташину та Оселищну директиви» і Дорожню карту, розроблену для боротьби з незаконним полюванням на птахів в країнах-членах ЄС, яка відповідає положенням ТПД на 2013-2020 рр.;
визнаючи створення Міжурядової групи з питань незаконного вбивства, вилучення та
торгівлі дикими птахами в Середземноморському регіоні (MIKT), як це рекомендовано
Конвенцією про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція), відповідно до Резолюції 11,16 (Rev. COP12), прийнятої на КС11 Боннської конвенції і переглянутої на КС12, під заголовком «Запобігання незаконному вбивству, вилученню та
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торгівлі мігруючими птахами», метою якої є полегшити виконання ТПД на 2013-2020
рр.; і посилаючись на Каїрську декларацію про підтримку політики нульової терпимості
щодо незаконного вбивства, відлову та торгівлі дикими птахами в Середземноморському регіоні, розроблену на 1-й зустрічі MIKT в липні 2016 р.;
відзначаючи Програму дій MIKT (Programme of Work of the MIKT), розроблену на
період 2016-2020 рр. на 1-му засіданні Цільової групи в липні 2016 р.;
посилаючись на середньостроковий огляд ТПД від 2016 року і його висновки, зокрема, що сторони мають докладати більших зусиль у визначенні пріоритетів політики і
розслідувань, у кращому інформуванні суддівських органів про НВП, у виявленні білих
плям і розумінні причин НВП;
визнаючи переваги скоординованого підходу, який було успішно використано на
міжнародному рівні в рамках Бернської конвенції разом з іншими зацікавленими і
партнерськими сторонами в рамках багатосторонніх природоохоронних угод (БПУ),
організаціями та зацікавленими сторонами, і, зокрема, успішне співробітництво
в рамках Боннської конвенції та Угоди AEWA, а також з ЄС та його державами-
членами з питань, пов’язаних із викоріненням незаконного вбивства, відлову та
торгівлі дикими птахами;
посилаючись на перше спільне засідання мережі спеціальних відповідальних осіб
(focal point) координаційних центрів Бернської конвенції (SFPs) з викорінення незаконного вбивства, відлову та торгівлі птахами і MIKT у Слімі, Мальта, 22-23 червня
2017 р. і на спільну розробку індикаторної таблиці Бернської та Боннської конвенцій і МІКТ, яка допомагає Сторонам самостійно оцінювати свій поступ у виконанні
зобов’язань;
посилаючись на свою Рекомендацію № 196 (2017) щодо створення індикаторної таблиці для оцінювання прогресу у боротьбі з незаконним вбивством, відловом та торгівлею дикими птахами;
із занепокоєнням відзначаючи результати огляду BirdLife International у 2015 р. щодо
масштабів і обсягів незаконного вбивства та вилучення птахів у Середземномор’ї та
їхній огляд у 2017 р. незаконного вбивства та вилучення птахів в Європі, Іраку, Ірані
та на Аравійському півострові;
посилаючись на результати першого оцінювання національної звітності з використанням індикаторної таблиці [ T- PVS/Inf(2019)10], представлені на 2-му спільному
засіданні SFPs і МІКТ, яке відбулося в Римі в травні 2019 р.;
підтримуючи прозорий і консультативний процес, ініційований у 2018 р. Бернською
конвенцією, з формування стратегічних пріоритетів щодо НВП після 2020 р., який
розпочався з анкетування Сторін Бернської конвенції та спостерігачів і членів МІКТ,
через ретельний аналіз досягнень з моменту прийняття ТПД, стратегічну оцінку стану
виконання ТПД і SWOT-аналіз, що призвели до розробки рекомендацій для початкової стратегічної рамкової програми дій після 2020 р., яка включила в себе бачення,
завдання та пріоритетні цілі;
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нагадуючи, що ця початкова стратегічна рамкова програма дій після 2020 р. пізніше
була перероблена в Стратегічний план, що обговорювався на 2-му спільному засіданні SFPs і МІКТ та додатково обговорювалася зі всіма відповідними суб’єктами під
час двох електронних консультацій;
нагадуючи, що на 2-му спільному засіданні SFPs та MIKT було запропоновано, щоб
Римський стратегічний план щодо НВП на 2020-2030 рр. став спільним стратегічним
документом Бернської конвенції та MIKT Боннської конвенції;
усвідомлюючи нагальну потребу збільшити зусилля із викорінення незаконних дій, що
завдають шкоди популяціям птахів, та необхідність широкого застосування нульової
терпимості до НВП;
рекомендує і заохочує Договірні Сторони Конвенції та закликає держави-спостерігачі:
1.

Ужити належних заходів, рекомендованих у Римському стратегічному плані на
2020-2030 рр. (у додатку до цієї Рекомендації), з метою:
а) зрозуміти обсяг, масштаб та мотивації, що стоять за НВП;
б) розпочати заходи з активного запобігання незаконному вбивству, вилученню
і торгівлі птахами;
c) забезпечити ефективну протидію НВП у національному законодавстві;
г) забезпечити ефективне і дієве дотримання відповідних нормативно-правових
актів;
д) забезпечити ефективне і дієве правосуддя у випадках злочинів, пов’язаних
з НВП.

2.

Інформувати Постійний комітет про заходи, вжиті в рамках цього плану.

Секретаріату Бернської конвенції запропоновано спільно з Секретаріатом Боннської
конвенції допомагати, за необхідності, Сторонам виконувати положення Римського
стратегічного плану, координуючи свої дії з SFPs з питань НВП та MIKT.
Додаток: Римський стратегічний план на 2020-2030 рр. з викорінення незаконного вбивства, вилучення та торгівлі дикими птахами в Європі і Середземноморському регіоні (https://rm.coe.int/tpvs-2019-03rev-draft-romestrategicplan-ikbrev-06-12/168099315b)
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Конвенція про охорону дикої флори та фауни
і природних оселищ в Європі
Постійний комітет

Рекомендація Постійного комітету № 206 (2019),
прийнята 6 грудня 2019 року, щодо природоохоронних
рішень та управління природоохоронними територіями
в умовах зміни клімату
Постійний комітет Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних соселищ
в Європі, діючи згідно з положеннями Статті 14 Конвенції;
зважаючи на цілі Конвенції зі збереження дикої флори й фауни та природних соселищ
в Європі і її вимоги, що Сторони мають 1) вживати необхідних заходів для збереження
популяцій дикої флори й фауни на рівні, що відповідає, зокрема екологічним, науковим та культурним потребам, враховуючи економічні вимоги; 2) враховувати збереження дикої флори й фауни у політиці планування та розвитку, а також у заходах
з ліквідації забруднення;
посилаючись на всі попередні рекомендації Постійного комітету Бернської конвенції,
пов’язані зі зміною клімату:
•• № 122 (2006) про збереження біологічного різноманіття в умовах зміни клімату
•• № 135 (2008) та № 143 (2009) про ліквідацію шкоди біорізноманіттю, завданої
зміною клімату
•• № 145 (2010), що містить вказівки Сторонам щодо біорізноманіття і зміни клімату
в гірських регіонах
•• № 146 (2010), що містить вказівки Сторонам щодо біорізноманіття і зміни клімату
на європейських островах
•• № 147 (2010), що містить вказівки Сторонам щодо пожеж на природних територіях, біорізноманіття і зміни клімату
•• № 152 (2011) про морське біорізноманіття і зміну клімату
•• № 158 (2012) про переміщення з метою збереження в мінливих кліматичних умовах
•• № 159 (2012) про ефективне виконання вказівок Сторонам щодо біорізноманіття
і зміни клімату;
Посилаючись на те, що у 2008 р. Бернська конвенція наголосила на необхідності
адаптації природоохоронних робіт до викликів змін клімату, щоб мінімізувати її вплив
на види та природні оселища, що охороняються Конвенцією;
нагадуючи, що в 2009 р. Бернська конвенція наголосила на необхідності розробки
адаптаційних стратегій з метою підвищення стійкості екосистем і підвищення їхньої
здатності протидіяти наслідкам зміни клімату, одночасно зберігаючи та збільшуючи
біорізноманіття;
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нагадуючи, що в 2009 р. Бернська конвенція закликала Сторони в повній мірі використати великий потенціал взаємодії і спільну вигоду, пов’язані зі збереженням біорізноманіття та боротьбою з наслідками кліматичних змін і адаптацією до них, включаючи екосистемні підходи;
посилаючись на рішення VII/11 КС КБР «Про екосистемний підхід», рішення X/31 КС КБР
«Про природоохоронні території» та X/33 «Про біорізноманіття та зміни клімату і методичні рекомендації», цілі Айті 10 і 15 щодо мінімізації тиску на вразливі екосистеми та
про підвищення їхньої стійкості до зміни клімату, рішення XI/21 КС КБР «Щодо інших питань, які стосуються біорізноманіття і зміни клімату», рішення XIII/5 КС КБР «Про відновлення екосистем – короткостроковий план дій» та рішення 14/5 КС КБР «Щодо біорізноманіття і зміни клімату та рекомендованих методичних рекомендацій щодо розробки
та ефективного впровадження екосистемних підходів до адаптації до зміни клімату та
зменшення ризику стихійних лих» і рішення 14/8 «Про природоохоронні території та інші
ефективні заходи щодо охорони природних територій»;
визнаючи стратегію біорізноманіття ЄС 2020, особливо стратегічну мету, спрямовану
на кліматостійку низькокарбонову економіку (економічна діяльність з низьким рівнем
викиду вуглецю) та її ціль 2 щодо підтримання екосистем та їхніх послуг і зміцнення
їх шляхом створення зеленої інфраструктури та відновлення принаймні 15 % деградованих екосистем;
посилаючись на Глобальну оцінку біорізноманіття і екосистемних послуг, розроблену й прийняту Міжурядовою науково-політичною платформою з біорізноманіття і
екосистемних послуг (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
Ecosystem Services, IPBES) в Парижі в травні 2019 р., в якій зміна клімату визнається однією з п’яти основних причин втрати біорізноманіття на сьогодні та подається
низка основних причин або непрямих чинників змін, які, в свою чергу, спричинені
цінностями суспільства та його діяльністю;
посилаючись також на визначення IPBES природних заходів як «дій з метою захисту, сталого управління та відновлення природних або модифікованих екосистем,
які ефективно та адаптивно вирішують соціальні проблеми, одночасно забезпечуючи добробут людей та вигоди для біорізноманіття» в глосарії до Глобальної
оцінки біорізноманіття й екосистемних послуг;
посилаючись на спеціальні звіти2 Міжурядової групи експертів зі зміни клімату
(МГЕЗК), в яких продемонстровано зв’зок між втратою біорізноманіття і зміною
клімату та важливу роль екосистем у боротьбі з наслідками зміни клімату та
адаптації;
2 Спеціальний звіт МГЕЗК про вплив глобального потепління на 1,5° C вище доіндустріальних рівнів і
глобальні прогнози викидів парникових газів (IPCC SR1.5) в контексті посилення глобальних заходів на
протидію змінам клімату, сталого розвитку та зусиль з викорінення бідності; Спеціальний звіт МГЕЗК про
глобальне потепління на 1,5° C; Спеціальний звіт МГЕЗК про зміни клімату, опустелювання, деградацію
земель, стале управління землями, продовольчу безпеку та потоки парникових газів у наземних екосистемах (SRCCL IPCC); Спеціальний звіт МГЕЗК про океан і кріосферу в умовах зміни клімату (IPCC SROOC).
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посилаючись на Цілі сталого розвитку (ЦСР), зокрема, ЦСР 13, що закликає до негайної боротьби зі зміною клімату і її наслідками, а також ЦСР 14 та 15 про збереження
морських і наземних екосистем;
підкреслюючи чіткі взаємозв’язки між природоохоронною діяльністю і сталим використанням біологічного різноманіття та забезпеченням прав людини, з огляду на цінність дикої флори та фауни, що має бути збережена і передана наступним поколінням
і яка є необхідною для функціонування екосистемних послуг, важливих для життя і
добробуту людини, а також для повного дотримання всіх прав людини;
відзначаючи результати опитування, розробленого Бернською конвенцією у 2018 р.,
щодо потреб Договірних Сторін для управління природоохоронними територіями
в контексті зміни клімату, наголошуючи, що адаптаційна діяльність значно відстає від
обізнаності на територіях мережі Емеральд [документ T-PVS/Inf (2018)12: «Звіт про
опитування щодо зміни клімату і природоохоронних територій»];
визнаючи рекомендації, сформульовані в дослідженні про можливу взаємодію з питань кліматичних змін між Бернською конвенцією та Угодою про найбільші загрози
для Європи й Середземномор’я (European and Mediterranean Major Hazards Agreement,
EUR-OPA) 2018 р. [документ T-PVS/Inf(2018)11];
відзначаючи, що урядами багатьох країн визнано, що сьогодні вкрай важливо уникнути катастрофічної зміни клімату і втрати біорізноманіття та екосистем, які підтримували життя на Землі з самого початку виникнення цивілізації; і визнаючи, що рішення,
прийняті зараз щодо зменшення викидів парникових газів і збереження та відновлення біологічного різноманіття, визначать, в якому стані планета і людське суспільство
будуть передані прийдешнім поколінням;
визнаючи, що причини та наслідки зміни клімату і ризик стихійних лих тісно між собою
пов’язані і що заходи з адаптації до зміни клімату та зниження ризику стихійних лих
повинні розроблятися і реалізовуватися спільно;3
усвідомлюючи, що нагальні проблеми потребують змін у підході до боротьби з кризами клімату та біорізноманіття, які нерозривно пов’язані та взаємозалежні як у причинах, так і у шляхах вирішення, і особливо для збереження біорізноманіття в контексті
напряму зміни клімату;
усвідомлюючи, що у світі зростає рівень обізнаності про те, що природоохоронні рішення з превентивними заходами є важливими для пом’якшення наслідків зміни клімату, для процесу адаптації та зменшення небезпеки стихійних лих, до того ж вони
вигідні в тому числі і для біорізноманіття та здоров’я людини;
наголошуючи, однак, необхідність визнати різні тлумачення поняття «природоохоронні рішення» – від а) збереження екосистем, які виникли природним шляхом, до б)
3 Спеціальний звіт МГЕЗК про управління ризиками надзвичайних подій і катастроф з метою збільшення
адаптації до кліматичних змін (IPCC SREX) та Сендайська рамкова програма дій зі зменшення ризику
стихійних лих на 2015-2030 рр., розроблена Управлінням ООН з питань зменшення ризику (UNDRR
Sendai Framework).

43

T-PVS(2019)Misc (адаптований переклад)

рішень, що призводять до штучного відтворення природи і природних характеристик,
тим самим підтверджуючи необхідність сфокусуватись на тих рішеннях, які підтримують дику флору та фауну і їхні природні оселища;
нагадуючи про природохоронні рішення в рамках кліматичного маніфесту, розробленого на Кліматичному саміті ООН (або Саміт ООН з питань клімату) 23 вересня
2019 р., на якому його прихильники, включаючи уряди, визнали важливу роль природи в запобіганні зміні клімату та підтвердили свої зобов’язання використати весь
природний потенціал через низку заходів;
нагадуючи, що, окрім величезної користі (безлічі переваг, які він надає) для людини,
фотосинтез за своєю природою є єдиним перевіреним, ефективним і недорогим засобом вилучення CO2 з атмосфери, що є необхідною умовою для досягнення нульових
викидів [парникових газів];
нагадуючи, що природоохоронні рішення та екосистемні підходи базуються на припущенні, що стабільні екосистеми надають багато переваг та послуг, необхідних для
добробуту людини, та спрямовані на досягнення економічних, соціальних і екологічних цілей, включаючи адаптацію до зміни клімату і пом’якшення її наслідків та збереження біорізноманіття і його відновлення;
підкреслюючи, що екосистемні підходи з адаптації до зміни клімату і пом’якшення її
наслідків, включаючи збереження біорізноманіття, зменшення деградації екосистем
та їхнього відновлення і стале управління ґрунтами («природоохоронні рішення» чи
«природні кліматичні рішення») зможуть забезпечити у економічно ефективний спосіб
зменшити на третину викиди CO2 до 2030 р. з вірогідністю 66 % уникнути потепління
вище 2 °C. Ці заходи, як правило, рентабельніші і моментально доступні, а тому можуть бути впроваджені як «безпрограшні» пріоритетні дії;4
приймаючи результати Спільної наради експертних груп з питань біорізноманіття та
зміни клімату, природоохоронних територій та екологічних мереж в рамках Бернської
конвенції (Трондхайм, 3-4 жовтня 2019 р.), на якій було досягнуто висновку, що, хоча
зміна клімату і впливає на природоохоронні території, це не відображено як в багатьох
менеджмент-планах цих територій (планах управління територіями), так і в стратегічній
оцінці здатності та можливості мережі сприяти адаптації європейського біорізноманіття
до зміни клімату будучи загальноєвропейською екологічною мережею;
визнаючи, що фінансування для управління Смарагдовою мережею і мережею Natura
2000, а також для адаптації природи до зміни клімату, для забезпечення подальшого
функціонування екосистемних послуг, збільшення масштабів та ефективної реалізації
природоохоронних рішень для пом’якшення наслідків та адаптації людини до зміни
клімату у гармонії з природою є інвестицією у майбутнє нашого суспільства та має забезпечити рентабельну віддачу, як в економічному, так і в екологічному обліку;
усвідомлюючи, що природоохоронні рішення потребують твердих екологічних та соціальних гарантій;
4 Джерело: CBD/SBSTTA/23/3
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усвідомлюючи, що Смарагдова мережа і мережа Natura 2000 є життєво важливим
активом, на основі якого можна побудувати стійку до змін клімату високоорганізовану мережу біорізноманіття, яка охопить всі біогеографічні регіони Європи, що також є
природоохоронним кліматичним рішенням;
усвідомлюючи, що природоохоронні цілі можливо потребуватимуть пристосування
для належної охорони динамічніших видів, оселищ і екосистем, якщо вони зміняться
у відповідь на зміни клімату;
усвідомлюючи, що можливо знадобиться скерувати належні природоохоронні задачі
на динамічніші види, природні оселища екосистеми, оскільки вони реагують на зміну
клімату (або на ті види, природні оселища та екосистеми, які динамічніше реагують
на зміну клімату);
усвідомлюючи, що необхідно уявити та оцінити майбутні сценарії для біорізноманіття,
екосистемних послуг і природоохоронних заходів з огляду на напрям зміни клімату
та розробити належні адаптаційні заходи і усвідомити, що невизначеність, властива
таким сценаріям, не повинна бути перешкодою для дій;
також усвідомлюючи, що реагування на зміни потребуватиме відповідного моніторингу, навчання і розробки дій із набуттям досвіду;
усвідомлюючи необхідність діяти швидко (протягом 10 років відповідно до МГЕЗК),
рішуче та ініціювати швидкі трансформаційні зміни, щоб не досягти точки неповернення у кліматичній системі планети;
рекомендує і заохочує Договірні Сторони Конвенції та закликає держави-спостерігачі:
1.

Терміново забезпечити регулярну міжвідомчу/міжгалузеву комунікацію на національному та місцевому рівнях і об’єднати головні зацікавлені сторони в урядах з метою сприяння мультидисциплінарному, інтегрованому та всеосяжному
підходу до боротьби зі зміною клімату, як з метою адаптації до неї, так і для
пом’якшення її наслідків та, зокрема, природохоронних рішень;

2.

Інвестувати та спрямовувати галузеве фінансування на природоохоронні заходи,
включаючи заходи в рамках управління територіями мережі Емеральд та мережі Natura 2000, а також природоохоронними територіями загалом з метою розкриття природного потенціалу для пом’якшення та адаптації до наслідків зміни
клімату і для забезпечення численних соціальних благ;

3.

Приєднатися до «Коаліції з природохоронних заходів щодо клімату», створеної з нагоди Саміту ООН з питань клімату у вересні 2019 року, та сприяти її подальшій роботі;

4.

Розробити і впровадити плани управління (менеджмент-плани) територіями мережі Емеральд та мережі Natura 2000 і природоохоронними територіями загалом для адаптації до місцевих та регіональних умов при потеплінні, беручи за
критичний орієнтир кліматичні сценарії та їхні прогнозовані впливи, розроблені
МГЕЗК, в тому числі щоб пристосуватися до біогеографічних наслідків зміни клімату на території цих мереж;
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5.

Використовувати мережу Емеральд та мережу Natura 2000 і природоохоронні
території загалом для активного надання повного спектру екосистемних послуг
шляхом реалізації їхніх основних задач щодо біорізноманіття та функцій, для
яких вони призначені та керовані, а також забезпечити подальше функціонування в умовах подальшої зміни клімату;

6.

Розширювати існуючі природоохоронні території та екологічні мережі для успішного виконання екологічно вигідних економічних заходів з адаптації територій, природних оселищ та видів до змін клімату і з розробки природоохоронних рішень для
пом’якшення наслідків зміни клімату та зменшення небезпеки стихійних лих;

7.

Прагнути покращувати управління земельними ресурсами поза межами мережі
Емеральд і мережі Natura 2000 та інших природоохоронних територій з метою адаптації до зміни клімату таким чином, щоб підтримати біорізноманіття і стан природних
оселищ існування не лише на охоронюваних територіях, а й на більших площах;

8.

Впроваджувати заходи з адаптації до зміни клімату, пом’якшення її наслідків
та збереження біорізноманіття до політики у сфері сільського господарства та
інших відповідних галузях щодо управління земельними ресурсами, таким чином
забезпечуючи екологічно вигідні економічні заходи та практики;

9.

Проаналізувати національні природоохоронні території та екологічні мережі,
щоб оцінити, яким чином вони сприяють адаптації та пом’якшенню наслідків зміни клімату, включаючи зменшення ризиків стихійних лих;

10. Розробити просторове стратегічне планування для природохоронних рішень/
екосистемних підходів щодо пом’якшення наслідків зміни клімату, адаптації та
зменшення ризиків стихійних лих і для впровадження «зеленої» інфраструктури,
з одночасною підтримкою та заохоченням землевпорядників до виконання;
11. Активізувати роботу щодо підвищення рівня обізнаності про переваги біорізноманіття та природоохоронних рішень в контексті зміни клімату та зменшення небезпеки стихійних лих, з метою зменшення розриву в комунікації між вченими і
фахівцями природоохоронної галузі, політиками, відповідними секторами та підприємствами, одночасно сприяючи досягненню декількох ЦСР;
12. Розробити комунікаційні плани, включаючи співпрацю із засобами масової інформації, соціальними мережами та іншими комунікаційними каналами, підвищити обізнаність громадськості та звернути увагу осіб, які приймають рішення, на важливість
природоохоронних рішень, на врахування місцевих знань у стратегіях зменшення
ризику стихійних лих та вдосконалення запобігання природним небезпекам
13. Підтримувати формальні [класичні] та професійні освітні програми для спеціалістів-практиків та управлінців, які включатимуть управління адаптацією до зміни
клімату як на територіях мережі Емеральд, мережі Natura 2000 та природоохоронних територіях загалом, так і поза їхніми межами;
14. Звітувати Постійному комітету в 2022 р. про стан впровадження цих Рекомендацій.
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Рекомендує Комітету Міністрів Ради Європи й іншим його інститутам за потреби:
15. Шукати шляхи посилення ролі організації та способів інформування про це в зміцненні зв’язків між захистом довкілля та правами людини, правом на здорове довкілля, правом майбутніх поколінь на багате біологічне різноманіття та відповідними зобов’язаннями урядів країн, в тому числі беручи до уваги та збільшуючи
роль Бернської конвенції, яка є єдиною угодою Ради Європи щодо охорони довкілля, що передбачає механізм оперативного моніторингу;
Доручає Секретаріату Бернської конвенції у співпраці з експертними групами з питань
біорізноманіття та зміни клімату, з питань природоохоронних територій та екологічних мереж і групою спеціалістів щодо європейських дипломів для природоохоронних
територій (Group of Specialists on the European Diploma for Protected Areas, EDPA):
16. Активно привертати увагу до існуючих стандартів Бернської конвенції, експертних досліджень і звітів щодо зміни клімату та біорізноманіття і заохочувати владу, зацікавлені сторони та партнерів користуватися ними;
17. Розробити, за наявності фінансових ресурсів, платформу для обміну знаннями, використовуючи та беручи за основу вже існуючу5 для керування успішним
збереженням природних оселищ та видів, що охороняються в рамках Конвенції,
в умовах зміни клімату та інших чинників впливу, зокрема на територіях мережі
Емеральд за допомогою належного адаптивного управління;
18. Розвивати роль Бернської конвенції в інституціональному розвитку і зведенні та
обміні дієвими практиками та отриманими уроками у природоохоронних рішеннях та управлінні природоохоронними територіям з адаптацією до зміни клімату
та заходами з пом’якшення її наслідків;
19. Забезпечити включення, якщо це доречно, адаптивного управління в контексті
зміни клімату до Резолюції про нагородження або поновлення Європейського
диплома для природоохоронних територій;
20. Підтримувати залучення територій мережі Емеральд та EDPA до тестування способів розширення і перенесення природоохоронних рішень, як відповідь на зміну
клімату та для запобігання стихійним лихам;
21. Продовжувати розвивати співпрацю з відповідними суб’єктами та організаціями для
просування і ширшого впровадження природоохоронних рішень для пом’якшення
наслідків зміни клімату, адаптації до неї та зменшення ризику стихійних лих.
Доручає експертній групі Бернської конвенції з питань біорізноманіття та зміни клімату
і пропонує Угоду Ради Європи про основні небезпеки Європи та Середземноморського
регіону (European and Mediterranean Major Hazards Agreement, EUR-OPA):
22. Допомагати Договірним Сторонам у впровадженні цих Рекомендацій, зокрема
операційних параграфів 15-21, у співпраці з іншими міжнародними учасниками,
НУО та зацікавленими сторонами, і здійснювати моніторинг виконання.
5 Напр. OPPLA https://oppla.eu/about
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Конвенція про охорону дикої флори та фауни
і природних оселищ в Європі
Постійний комітет

Рекомендація Постійного комітету № 207 (2019),
прийнята 6 грудня 2019 року, про мережу Емеральд
територій особливого природоохоронного інтересу
Постійний комітет Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних оселищ
в Європі, діючи згідно з положеннями Статті 14 Конвенції;
посилаючись на Бернську конвенцію про охорону дикої флори та фауни і природних оселищ в Європі, яка є основним правовим інструментом у сфері збереження біорізноманіття
загальноєвропейського рівня, що ратифікована п’ятдесятьма державами та Європейським Союзом, охоплює весь Європейський континент, а також території поза його межами завдяки ратифікації чотирма північноафриканськими державами;
посилаючись на Статтю 4 Бернської конвенції про те, що кожна із Договірних Сторін
має вживати належних заходів для забезпечення збереження а) природних оселищ,
які перебувають під загрозою зникнення, і б) оселищ дикої флори і фауни, особливо
видів, занесених до Додатків I і II Конвенції та зникаючих і вразливих мігруючих видів;
посилаючись на Статтю 4 Бернської конвенції про те, що політика планування і розвитку кожної зі Сторін повинна використовуватись для уникнення або мінімізації погіршення стану територій, які перебувають під їхньою охороною для досягнення цілей
Статті 4;
посилаючись на положення Резолюції № 1 (1989) щодо охорони природних оселищ;
посилаючись на Рекомендацію № 16 (1989), яка закликає Договірні Сторони визначити території особливого природоохоронного інтересу, щоб упевнитися, що для кожної
території, розташованої в їхніх межах, буде вжито необхідних та належних заходів
з її збереження, і регулярно/постійно перевіряти результативність виконання своїх
зобов’язань;
посилаючись на Резолюцію № 3 (1996) про створення Загальноєвропейської екологічної мережі, створення експертної групи для впровадження необхідних заходів,
пов’язаних зі створенням мережі Емеральд Договірними сторонами та державамиспостерігачами;
посилаючись на Резолюцію № 5 (1998) щодо правил для Мережі територій особливого природоохоронного інтересу (мережі Емеральд) з дорученням Постійному комітету здійснювати періодичний перегляд внеску мережі Емеральд у досягнення цілей
Конвенції;
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посилаючись на Календар впровадження мережі Емеральд територій особливого природоохоронного інтересу (2011-2020 рр.) [документ T-PVS/PA(2010)8], який
зобов’язує Договірні Сторони та держави-спостерігачі в рамках Бернської конвенції
завершити процес створення мережі Емеральд до 2020 р.;
посилаючись на трирівневу дорожню карту для досягнення повністю функціональної
мережі Емеральд в семи країнах Центральної і Східної Європи та Південного Кавказу
[документ T-PVS/PA(2016)10],
де визначено ключові кроки, які мають зробити відповідні національні органи та інші
сторони між 2016 та 2019 рр., щоб до 2020 р. завершити створення повністю функціональної мережі в чотирьох країнах Центральної та Східної Європи (Білорусь, Республіка Молдова, Російська Федерація і Україна) і трьох країнах Південно-кавказького
регіону (Вірменія, Азербайджан та Грузія);
нагадуючи, що для Договірних Сторін, які є державами-членами Європейського
Союзу, території мережі Емеральд є територіями мережі Natura 2000, і що вони
мають дотримуватися порядку, встановленого Директивами Європейського Союзу 2009/147/EC (кодифікована версія зміненої Директиви 79/409/EEC) та 92/43/
EEC;
нагадуючи про Стратегічний план КБР зі збереження біорізноманіття на 2011-2020
рр., в тому числі Цілі Айті, зокрема, ціль 11, в якій йдеться про мету збереження 17 %
внутрішніх водних територій та 10 % морських і прибережних територій, та ціль 12,
метою якої є запобігти зникненню загрожуваних видів та поліпшити чи зберегти природоохоронний статус цих видів, особливо найменш чисельних з них;
вітаючи загальний поступ у розвитку мережі Емеральд з 2010 р., зокрема створення
3 260 об’єктів мережі Емеральд6, що становить у середньому 14 % площ країн-учасниць;
визнаючи, що загалом п’ятнадцять країн отримали позитивний результат від щонайменше однієї біогеографічної оцінки запропонованих ними об’єктів мережі Емеральд,
яку проводили згідно з переглянутими критеріями оцінки Списків пропонованих
територій мережі Емеральд (ASCIs) на біогеографічному рівні та згідно з порядком
розгляду та затвердження територій-кандидатів мережі Емеральд [документ T-PVS/
PA(2015)16], прийнятим Постійним Комітетом в 2013 р.;
визнаючи сім країн, які ініціювали III етап створення мережі Емеральд та затвердили
території мережі Емеральд у своїх країнах, а саме: Андорру, Білорусь, Грузію, Молдову, Норвегію, Швейцарію та Україну;
висловлюючи, однак, стурбованість, що численні Договірні Сторони відстають, незважаючи на технічну і наукову допомогу, що була надана їм Секретаріатом, та незважаючи на їхні зобов’язання підсилити зусилля у досягненні цілей переглянутого
Календаря мережі Емеральд на 2011-2020 рр.;
6 Цифра грудня 2019 року.
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усвідомлюючи наближення граничного строку досягнення важливих етапів, встановлених у Календарі мережі Емеральд територій особливого природоохоронного інтересу (2011-2020 рр.);
наголошуючи на нагальній потребі відповідним органам влади діяти рішучіше на національному рівні;
настійно закликає Сторони вжити термінових заходів для забезпечення спроможності
мережі Емеральд виконувати свої завдання;
Рекомендує:
1.

Владі Албанії розглянути висновки семінару з біогеографічної оцінки, що відбувся в листопаді 2011 р., і оновити свою базу даних мережі Емеральд на основі
результатів проєктів Natura 2000, фінансованих за допомогою інструменту ЄС
щодо допомоги перед вступом;

2.

Владі Андорри розглянути висновки семінару з біогеографічної оцінки, що відбувся в червні 2019 р., та ідентифікувати обрані нові території для доповнення
двох вже затверджених територій мережі Емеральд;

3.

Владі Вірменії розглянути висновки семінарів з біогеографічної оцінки, що відбулися в листопаді 2017 р. і жовтні 2019 р., та надати запит Постійному комітету
щодо офіційного затвердження своїх територій-кандидатів мережі Емеральд;

4.

Владі Азербайджану розглянути висновки семінарів з біогеографічної оцінки, що
відбулися в листопаді 2017 р. і жовтні 2019 р., та надати запит Постійному комітету щодо офіційного затвердження своїх територій-кандидатів мережі Емеральд;

5.

Владі Білорусі розглянути висновки семінарів з біогеографічної оцінки, що відбулися в травні 2018 р. та червні 2019 р. і надати запит Постійному комітету щодо
офіційного затвердження своїх територій-кандидатів мережі Емеральд;

6.

Владі Буркіна-Фасо проконтролювати завершення пілотного проєкту 2004 р.
і розпочати впровадження мережі Емеральд шляхом формування бази даних,
яка містить наукову інформацію про території, відібрані для забезпечення довгострокового виживання видів та природних оселищ, які мають перебувати під
охороняти згідно з відповідними резолюціями Бернської конвенції;

7.

Владі Боснії та Герцеговини розглянути висновки семінару з біогеографічної
оцінки, що відбувся в листопаді 2011 р., і оновити свою базу даних мережі Емеральд на основі результатів проєктів Natura 2000, фінансованих за допомогою
інструменту ЄС щодо допомоги перед вступом;

8.

Владі Грузії розглянути висновки семінарів з біогеографічної оцінки, що відбулися в листопаді 2017 року й жовтні 2019 р., і надати запит Постійному комітету
щодо офіційного затвердження своїх територій-кандидатів мережі Емеральд;

9.

Владі Ісландії розпочати впровадження мережі Емеральд шляхом формування бази даних, яка містить наукову інформацію про території, відібрані для
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забезпечення довгострокового виживання видів та природних оселищ, які
мають перебувати під охороною згідно з відповідними резолюціями Бернської
конвенції;
10. Владі Ліхтенштейну розпочати впровадження мережі Емеральд шляхом формування бази даних, яка містить наукову інформацію про території, відібрані
для забезпечення довгострокового виживання видів та природних оселищ, які
мають перебувати під охороною згідно з відповідними резолюціями Бернської
конвенції;
11. Владі Монако розпочати впровадження мережі Емеральд шляхом формування
бази даних, яка містить наукову інформацію про території, відібрані для забезпечення довгострокового виживання видів та природних оселищ, які мають перебувати під охороною згідно з відповідними резолюціями Бернської конвенції;
12. Владі Чорногорії розглянути висновки семінару з біогеографічної оцінки, що відбувся в листопаді 2011 р., і оновити свою базу даних мережі Емеральд на основі
результатів проєктів Natura 2000, фінансованих за допомогою інструменту ЄС
щодо допомоги перед вступом;
13. Владі Марокко проконтролювати завершення пілотного проєкту 2009 р. і розпочати впровадження мережі Емеральд шляхом формування бази даних, яка містить наукову інформацію про території, відібрані для забезпечення довгострокового виживання видів та природних оселищ, які мають перебувати під охороною
згідно з відповідними резолюціями Бернської конвенції;
14. Владі Північної Македонії розглянути висновки семінару з біогеографічної оцінки, що відбувся в листопаді 2011 р., і оновити свою базу даних мережі Емеральд
на основі результатів проєктів Natura 2000, фінансованих за допомогою інструменту ЄС щодо допомоги перед вступом;
15. Владі Норвегії розглянути висновки семінарів з біогеографічної оцінки, що відбулися в липні 2016 р. і надати запит Постійному комітету щодо офіційного затвердження своїх територій-кандидатів мережі Емеральд;
16. Владі Молдови розглянути висновки семінарів з біогеографічної оцінки, що відбулися в травні 2018 р. і червні 2019 р.;
17. Владі Сенегалу проконтролювати завершення пілотного проєкту 2004 р. і розпочати впровадження мережі Емеральд шляхом формування бази даних, яка містить наукову інформацію про території, відібрані для забезпечення довгострокового виживання видів та природних оселищ, які мають перебувати під охороною
згідно з відповідними резолюціями Бернської конвенції;
18. Владі Сербії розглянути висновки семінару з біогеографічної оцінки, що відбувся в листопаді 2011 р., і оновити свою базу даних мережі Емеральд на основі
результатів проєктів Natura 2000, фінансованих за допомогою інструменту ЄС
щодо допомоги перед вступом;
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19. Владі Швейцарії розглянути висновки семінару з біогеографічної оцінки, що відбувся в липні 2012 р., швидко ідентифікувати нові території на додаток до тридцяти семи вже затверджених і подати оновлену базу даних територій мережі
Емеральд;
20. Владі Тунісу розпочати впровадження мережі Емеральд шляхом формування
бази даних, яка містить наукову інформацію про території, відібрані для забезпечення довгострокового виживання видів та природних оселищ, які мають перебувати під охороною згідно з відповідними резолюціями Бернської конвенції;
21. Владі Туреччини проконтролювати завершення пілотного проєкту 2000 р. і розпочати впровадження мережі Емеральд шляхом формування бази даних, яка
містить наукову інформацію про території, відібрані для забезпечення довгострокового виживання видів та природних оселищ, які мають перебувати під
охороною згідно з відповідними резолюціями Бернської конвенції;
22. Владі України взяти до відома висновки семінарів з біогеографічної оцінки, що
відбулися у травні 2018 р. і червні 2019 р.;
Доручає експертній групі з питань природоохоронних територій та екологічних мереж
у взаємодії з Бюро Постійного комітету:
а) підготувати детальну оцінку Календаря впровадження мережі Емеральд територій особливого природоохоронного інтересу (2011-2020 рр.), в тому числі
його внеску в досягнення цілей Конвенції, і представити її Постійному комітету
на його 40-й зустрічі;
б) розробити Стратегічний план на період після 2020 року для завершення впровадження мережі Емеральд територій особливого охоронного інтересу, що буде
ґрунтуватися на результатах оцінки, зазначеної у пункті а) і який повинен охоплювати період 2021-2030 рр. і враховувати нову глобальну рамкову програму
дій зі збереження біорізноманіття та її кінцеві цілі щодо природоохоронних територій, які мають бути доопрацьовані на КС КБР 15 в Куньміні (Китай) у 2020 р.;
в) розробити протокол моніторингу створення мережі Емеральд територій особливого природоохоронного інтересу і щорічно звітувати про стан виконання
Постійному комітету.
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Конвенція про охорону дикої флори та фауни
і природних оселищ в Європі
Постійний комітет

Рекомендація Постійного комітету № 157 (2011),
прийнята 2 грудня 2011 року й переглянута 6 грудня
2019 року, про статус територій-кандидатів
до мережі Емеральд та методичні рекомендації
щодо критеріїв для їхньої номінації
Постійний комітет Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних оселищ
в Європі, діючи згідно з положеннями Статті 14 Конвенції;
беручи до уваги Статті 3 і 4 Конвенції;
посилаючись на Резолюцію № 1 (1989) про положення, що стосуються охорони природних оселищ;
беручи до уваги свою Рекомендацію № 14 (1989) про охорону природних оселищ і
збереження природних оселищ, які перебувають під загрозою;
беручи до уваги свою Рекомендацію № 16 (1989) про території особливого природоохоронного інтересу;
беручи до уваги свою Резолюцію № 3 (1996) про створення Загальноєвропейської
екологічної мережі;
посилаючись на свою Резолюцію № 4 (1996), у якій перелічено природні оселища, які
перебувають під загрозою, що потребують особливих заходів для збереження;
посилаючись на Резолюцію № 5 (1998) про правила для Мережі територій особливого природоохоронного інтересу (мережі Емеральд);
посилаючись на свою резолюцію № 6 (1998), у якій перелічено види, що потребують
особливих заходів для збереження їхніх оселищ;
посилаючись на Календар впровадження мережі Емеральд територій особливого природоохоронного інтересу (2011-2020 рр.), прийнятий у грудні 2010 р., який
зобов’язує Договірні Сторони і держави-спостерігачі в рамках Бернської конвенції
завершити процес створення мережі Емеральд до 2020 року;
посилаючись на «Бернську декларацію про збереження і стале використання біорізноманіття в Європі у 2010 р. та надалі», зокрема, її принцип 6, який закликає Сторони
продовжувати роботу зі створення мережі Емеральд територій особливого природоохоронного інтересу, щоб завершити її створення в Європі не пізніше 2020 р., і щоб
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вона створювалася в інших регіонах Договірними Сторонами Конвенції, і нагадує про
користь, яка може бути отримана від створення такої мережі на локальному рівні;
приймаючи Стратегічний план з біорізноманіття (2011-2020 рр.) і Цілі Айті 2020, прийняті на 10-ій КС КБР і беручи до уваги, зокрема, ціль 11, що зобов’язує Сторони
зберегти 17 % внутрішніх наземних вод та 10 % морських і прибережних територій
з допомогою добре керованих і сполучених між собою природоохоронних територій
з типовими представниками флори й фауни;
із задоволенням беручи до уваги Стратегію збереження біорізноманіття ЄС-2020, затверджену Радою Європейського союзу в червні 2011 р., зокрема, ціль 1, що закликає
держави-члени ЄС повністю імплементувати Пташину та Оселищну директиви;
приймаючи зусилля Договірних Сторін і держав-спостерігачів та підтримку Європейської комісії та Європейського агентства з питань довкілля в створенні мережі Емеральд, визнаючи їхній внесок у посилення боротьби із глобальною втратою біорізноманіття, з огляду на головну ціль Айті 11;
визнаючи роботу Європейського Союзу і його країн-членів щодо розвитку Мережі
Natura 2000 та їхні поточні зусилля із вдосконалення управління Мережею та досягнення сприятливого охоронного статусу загрожуваних видів та природних оселищ;
приймаючи значні зусилля Договірних Сторін із впровадження переглянутого Календаря щодо впровадження мережі Емеральд територій особливого природоохоронного інтересу (2011-2020 рр.) (T-PVS/PA (2015) 16), а саме у виявленні потенційних
територій мережі Емеральд у своїх країнах;
беручи до уваги «Переглянуті критерії оцінки національних списків пропонованих територій особливого природоохоронного інтересу (ASCI) на біогеографічному рівні та
процедуру розгляду і затвердження територій-кандидатів мережі Емеральд» (T-PVS/PA
(2013) 13), прийняті Постійним комітетом Бернської конвенції 6 грудня 2013 р., а також
офіційний статус «території-кандидата мережі Емеральд», який він передбачає;
розуміючи, що екологічна якість пропонованих територій мережі Емеральд повинна
бути збережена щойно вони будуть офіційно номіновані Постійним комітетом Бернської конвенції як «території-кандидати мережі Емеральд»;
Рекомендує Договірним Сторонам:
1.

Вжити необхідних природоохоронних заходів, щоб зберегти екологічні характеристики територій-кандидатів мережі Емеральд;

2.

Переконатись, якщо це доречно, що ці заходи включають адміністративні плани
і плани управління та розвитку територій, які відповідають екологічним вимогам
для забезпечення довгострокового виживання видів і оселищ на пропонованих
територіях мережі Емеральд, зокрема тим, що містяться в Постановах № 4 (1996)
та № 6 (1998) Бернської конвенції або визначені Рекомендацією 16 (1989) Бернській конвенції, і ужити цих заходів не пізніше моменту офіційного затвердження
територій-кандидатів мережі Емеральд Постійним комітетом Бернської конвенції;
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3.

Переконатись, що запропоновані території, подані до Постійного комітету Бернської конвенції з метою офіційної номінації як території-кандидати мережі Емеральд, відповідають мінімальним критеріям, запропонованим в методичних рекомендаціях в Додатку I до цієї Рекомендації.

4.

Номінувати як території-кандидати до мережі Емеральд усі території, що пройшли біогеографічну оцінку і відповідають критеріям, визначеним у Додатку I.

Закликає Договірні Сторони, Європейську комісію і Європейське агентство з питань
довкілля розглянути питання про включення проблеми втрати біорізноманіття до пріоритетних питань політики добросусідства.
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ДОДАТОК

Методичні рекомендації
Ці методичні рекомендації грунутуються на дискусії експертної групи з питань природоохоронних територій і екологічних мереж, що відбулася на її 3-му з’їзді в 2011 р.,
а також на думці експертів Європейського тематичного центру з біологічного різноманіття. Вони доповнюють положення «Переглянутих критеріїв оцінки національних
списків пропонованих територій особливого природоохоронного інтересу на біогеографічному рівні та процедури розгляду та затвердження територій-кандидатів до
мережі Емеральд», прийнятих Постійним комітетом Бернської конвенції на її 33-му
з’їзді в 2013 р.
Національні пропозиції нових територій можуть бути представлені на розгляд Постійного комітету Бернської конвенції для офіційної номінації як території-кандидати
мережі Емеральд, якщо вони задовольняють таким мінімальним критеріям:
а) описані відповідно до стандартної форми даних мережі Емеральд (Додаток I до
Резолюції № 5 (1998) Постійного комітету Бернської конвенції);
б) містять щонайменше одне оселище та/або вид з переглянутого переліку
в Додатку I до Резолюції № 4 (1996) Постійного комітету Бернської конвенції
та/або в Резолюції № 6 (1998) Постійного комітету Бернської конвенції та/або
в Рекомендації № 16 (1989);
в) містять інформацію про назву території, її код і площу та межі в узгодженому
форматі GIS (у разі якщо це печера, надаються центральні координати входу
в печеру).
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Конвенція про охорону дикої флори та фауни
і природних оселищ в Європі
Постійний комітет

Рекомендація Постійного комітету № 208 (2019),
прийнята 6 грудня 2019 року, щодо виявлення,
звітування, оцінки та реагування на екологічні зміни
територій мережі Емеральд
Постійний комітет Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних оселищ
в Європі, діючи згідно з положеннями Статті 14 Конвенції;
посилаючись на Бернську конвенцію про охорону дикої флори та фауни і природних оселищ в Європі, яка є основним правовим інструментом у сфері збереження біорізноманіття
загальноєвропейського рівня, що ратифікована п’ятдесятьма державами та Європейським Союзом, охоплює весь Європейський континент, а також території поза його межами завдяки ратифікації чотирма північноафриканськими державами;
посилаючись на Статтю 4 Бернської конвенції про те, що кожна із Договірних Сторін
має вживати належних заходів для забезпечення збереження а) природних оселищ,
які перебувають під загрозою зникнення, і б) оселищ дикої флори і фауни, особливо
видів, занесених до Додатків I і II Конвенції та зникаючих і вразливих мігруючих видів;
посилаючись на Статтю 4 Бернської конвенції про те, що політика планування і розвитку кожної зі Сторін повинна використовуватись для уникнення або мінімізації погіршення стану територій, які перебувають під їхньою охороною для досягнення цілей
Статті 4;
посилаючись на положення Резолюції № 1 (1989) щодо охорони природних оселищ
посилаючись на Рекомендацію № 16 (1989), яка закликає Договірні Сторони оголосити території особливого природоохоронного інтересу (ASCI), щоб забезпечити ці
ділянки необхідним режимом, метою якого є збереження чинників, які є підставою
для включення цих ділянок до Мережі, та сприяти належному і координованому дослідженню в подальшому для розуміння найважливіших елементів в управлінні ASCI
та моніторингу їхнього стану, а також, щоб запобігти завдаванню шкоди цим територіями від людської діяльності на прилеглих ділянках або в безпосередній близькості;
посилаючись на Резолюцію № 5 (1998), яка вимагає від Сторін інформувати Секретаріат про будь-які важливі зміни, що можуть спричинити суттєвий негативний вплив
на екологічні характеристики створених ASCI або на умови, що були підставою для їх
створення. У разі виникнення таких змін, Постійний комітет може порадити відповідному уряду вжити певних заходів;
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посилаючись на Рекомендацію № 157 (2011), яка закликає Договірні Сторони вжити
необхідних природоохоронних заходів з метою збереження екологічних характеристик території-кандидата мережі Емеральд і переконатись, якщо це доречно, що ці
заходи включають адміністративні плани і плани з управління та розвитку територій,
і що ці плани відповідають екологічним вимогам для забезпечення довгострокового
виживання видів і оселищ на пропонованих територіях мережі Емеральд, зокрема
тим, що містяться в Постановах № 4 (1996) та № 6 (1998) Бернської конвенції або
визначені Рекомендацією 16 (1989) Бернської конвенції;
визнаючи, що наразі Бернська конвенція не має методичних рекомендацій щодо заходів, які необхідно вжити у відповідь на погіршення цінності територій мережі Емеральд, що були підставою для їхнього створення; і система ведення справ Бернської
конвенції спрацьовує здебільшого ситуативно, а не на основі систематичного моніторингу, до того ж її принципи і методи описують процедури, а не екологічні аспекти;
приймаючи документ, розроблений д-ром Девідом Прітчардом, який пояснює концепцію
«екологічної характеристики» в контексті Бернської конвенції / мережі Емеральд та описує варіанти вирішення проблем щодо змін екологічних характеристик (T-PVS/PA (2017)8)
та створені на його основі Методичні рекомендації з виявлення, звітування, оцінки і
реагування на зміни в екологічних характеристик територій мережі Емеральд (T-PVS/
PA (2018) 13);
посилаючись на блок-схему, що показує процедуру оцінки змін екологічного характеру територій мережі Емеральд, а також як повідомляти про такі зміни та реагувати
на них (T-PVS/Inf(2019)3);
нагадуючи, що Методичні рекомендації з виявлення, звітування, оцінки і реагування на зміни екологічного характеру територій мережі Емеральд не створює нові
зобов’язання, а спрямоване на підтримку виконання існуючих положень;
наголошуючи, що система ведення справ Бернської конвенції стикається з різким збільшенням скарг про загрози для територій особливого природоохоронного інтересу,
а методологія для систематичної обробки та оцінки скарг відсутня;
посилаючись на Статтю 4 (пункти 4.1 та 4.2) Резолюції № 5 (1998), які вимагають від
урядів здійснювати нагляд за природоохоронним статусом видів і природних оселищ на створених ASCIs (території мережі Емеральд) та інформувати Секретаріат про
будь-які важливі зміни, які, ймовірно, негативно позначаться на екологічних характеристиках цих територій або умовах, що були основою для їх створення;
посилаючись на пункт 4.4 цієї ж Статті 4 Резолюції № 5 (1998), який пояснює, що
виключення до положень Статей 4, 5, 6 і 7 Конвенції щодо створених ASCIs мають
регулюватися Статтею 9 Конвенції;
посилаючись на положення Статті 6 Оселищної Директиви 92/43/ЕЕС, які визначають, що проєкти, які можуть мати істотний вплив на території Natura 2000, повинні
отримати дозвіл лише тоді, коли оцінка їнього впливу на довкілля покаже, що вони
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не завдаватимуть шкоди цілісності територій і що за відсутності альтернативних рішень такі проєкти можуть бути реалізовані тільки за нагальної потреби і за наявності
пріоритетнішого громадського інтересу;
усвідомлюючи труднощі, з якими стикаються Договірні сторони у справі щодо покращення достатності своєї мережі Емеральд, в розробці систем управління оголошеними
територіями та додаткового навантаження через опис екологічних характеристик цих
територій;
рекомендує Договірним Сторонам і закликає держави-спостерігачі користуватись
вищезгаданими методичними рекомендаціями та блок-схемою під час опису, моніторингу та збереження екологічних характеристик своїх територій мережі Емеральд.
Доручає Бюро Постійного комітету користуватись вищезгаданими методичними рекомендаціями та блок-схемою під час оцінювання скарг, отриманих у системі ведення
справ Бернської конвенції, як щодо вже існуючих територій, так і щодо територій-
кандидатів мережі Емеральд.
Додаток I: Методичні рекомендації з виявлення, звітування, оцінки і реагування на
зміни екологічних характеристик територій мережі Емеральд (T-PVS/PA (2018)13)
Додаток II: Блок-схема процедури оцінки, звітування і реагування на зміни екологічних характеристик територій мережі Емеральд: T-PVS/Inf(2019)3
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Передумови
Бернська конвенція (Резолюція № 5 (1998)) звертається до урядів з проханням
повідомляти Секретаріат про зміни, які можуть спричинити суттєвий негативний
вплив на екологічні характеристики визначених територій мережі Емеральд, щоб
Постійний комітет міг надати рекомендації щодо відповідних кроків, які мають
бути здійснені.
З 2012 року, коли відбулося перше затвердження територій мережі Емеральд, знач
но зросла кількість скарг і сигналів щодо передбачуваних загроз для затверджених
територій. Однак відсутність керівних документів щодо того як визначати або тлумачити поняття «екологічні характеристики» даних територій, вибирати фоновий стан,
здійснювати моніторинг і визначати зміни чи потенційні зміни, оцінювати їхню значущість і формулювати адаптивні відповіді є перешкодою для національних органів
влади у виконанні своїх зобов’язань, а також для органів Конвенції, що приймають
рішення, у ефективному оцінюванні скарг та їхньому розгляді.
У 2018 році методичний посібник [T-PVS/PA(2018)13] з вищезазначених питань
було представлено до Постійного комітету Бернської конвенції. Він складається з п’ятнадцяти методичних рекомендацій (і супровідних обґрунтувань до кожної
з них), розроблених для допомоги Сторонам у виконанні Резолюції № 5 (1998) та
інших суміжних положень.

Задачі документа
Задачі цього документа – надати національним органам, відповідальним за ідентифікацію, надання статусу та управління територіями мережі Емеральд, можливість
легко зрозуміти і впровадити блок-схему та контрольний перелік дій, які очікуються від них стосовно зобов’язань щодо мережі Емеральд. Цю блок-схему/контрольний
список аналогічним чином можуть використовувати органи Бернської конвенції, що
приймають рішення (Бюро та Постійний комітет), при розгляді скарг, які стосуються
територій мережі Емеральд.
Ця блок-схема є адаптацією повного «Методичного посібника щодо виявлення,
оцінки, звітування та реагування на зміни і ймовірні зміни екологічних характеристик територій мережі Емеральд» [T-PVS / PA (2018) 13] та містить витяги з нього.
Вона включає додаткові кроки, які, наприклад, пов’язані з управлінням мережею
Емеральд, що не описані детально в повному методичному посібнику щодо екологічних характеристик. Однак з цим повним документом слід ознайомитись для
отримання детальнішої інформації про потрібні кроки, представлені у нижченаведеній блок-схемі.
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Визначення екологічних характеристик
«Екологічна характеристика» території мережі Емеральд визначається як особливе
поєднання компонентів, процесів та інших екологічних особливостей або характеристик екосистеми, що сприяють якості та функціонуванню території. Це більше, ніж
встановлення причин, які визначають придатність території до включення до мережі – натомість тут зроблено акцент на визначенні повного поєднання компонентів,
від якого залежить цілісність території.

Визначення змін в екологічних характеристиках
Для цілей Резолюції № 5 (1998) Бернської конвенції, зміни в екологічних характеристиках території мережі Емеральд визначають як фактичну або потенційну негативну
зміну будь-якого компонента екосистеми, процес або іншу екологічну особливість чи
характеристику, що може спричинити суттєвий негативний вплив на якість або функціонування території.
N.B.: Органи Конвенції, які приймають рішення, мають намір оцінювати дії національних органів влади на всіх етапах, представлених у блок-схемі, при аналізі прогресу
в скаргах та справах.
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Див. методичні рекомендації 8 і 10

Крок 4: Розробіть та впровадьте механізми моніторингу і
спостереження: моніторинг стану екологічних характеристик
порівняно із задачами управління та межами допустимих змін.

Див. методичні рекомендації
6, 7 і 11

Крок 2а: Визначте можливі ризики та загрози для
екологічних характеристик
території мережі Емеральд
та прозвітуйте у разі необхідності.

Див. методичні рекомендації 1-5

Див. методичну рекомендацію 12

Оцінка впливу
на довкілля (ОВД)
і Стратегічна екологічна
оцінка
(СЕО) є важливими інструментами
для оцінки значущості потенційних змін та їхніх
наслідків для відповідних задач.

Потрібно
брати до уваги
інформацію про
плани/проекти,
які можуть
мати кумулятивний вплив.

Визначте варіанти реагування
на зміни:

Див. методичну рекомендацію 13

Якщо ймовірні зміни
в екологічних характеристиках
виявлено

Див. методичну рекомендацію 1

Варіанти реагування на зміни повинні здійснюватися
відповідно до ієрархічного підходу: 1) спочатку прагнути уникнути несприятливих змін там, де їх можна уникнути, потім пом’якшити (у тому числі шляхом відновлення природного оселища), де їх не можна уникнути, а
потім 2) забезпечити компенсацію природного оселища
там, де їх неможливо уникнути чи пом’якшити.

Крок 3: Розпочніть впровадження режиму
управління

Крок 5: Створіть механізм раннього швидкого реагування: схеми
(механізми) місцевого сповіщення,
огляду та фіксації, пильність НГО,
громадських природоохоронних груп
та широких кіл громадськості тощо.

Крок 2b: Розробіть план управління або, у разі необхідності,
інший відповідний режим управління, який би включав задачі
управління для підтримки екологічних характеристик території
мережі Емеральд та межі допустимих змін

Крок 1: Визначте природоохоронні цілі для підтримання екологічних характеристик
території мережі Емеральд.
Природоохоронна ціль кожної території може бути визначена як підтримання її екологічних характеристик і виконання якої здійснюється за допомогою дослідження, опису, визначення меж, захисту, а також менеджменту та моніторингу. Особливості того, що сюди
входить, мають бути чітко визначені для кожної окремої території. Ця ціль, в свою чергу,
сприяє виконанню задачі зі збереження сприятливого природоохоронного статусу для
видів і оселищ, які спільно підтримуються територіями мережі Емеральд.

Див. методичну рекомендацію 1 з документу T-PVS/PA(2018)

Опишіть екологічні характеристики території на основі інформації, що міститься у стандартній формі даних території мережі Емеральд; в тому числі інформації про відомі природну мінливість та допустимі межі змін.
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1. Вступ
За останні кілька десятиліть популяції птахів зазнали різкого та безпрецедентного
скорочнння. Надмірна експлуатація, включаючи незаконне вбивство, вивезення та
торгівлю, є головним чинником вимирання диких птахів у всьому світі, і це найбільш
істотна загроза, після втрати природних оселищ, для мігруючих птахів. Незаконне
вбивство, вивезення та торгівля дикими птахами (НВП) для різних цілей, включаючи
споживання людиною, спорт, торгівлю та співочі змагання загрожує виживанню багатьох видів птахів, від співочих до хижих. У межах Європи та Середземноморського
регіону за підрахунками, щорічно незаконно вбивають 25 мільйонів птахів1.
У зв’язку зі значною кількістю видів птахів, доведених до вимирання, їх охорона стала
глобальною проблемою, що вимагає термінових і скоординованих міжнародних дій.
У відповідь на це Бернська конвенція та Конвенція щодо мігруючих видів (CMS), їхні
Договірні Сторони та спостерігачі разом із партнерами та відповідними зацікавленими сторонами десятиліттями працювали над викоріненням НВП. Спираючись на свою
минулу роботу, Бернська конвенція та CMS розробили нинішній Римський стратегічний план на 2020-2030 роки: викорінення незаконного вбивства, вивезення та
торгівлі дикими птахами в Європі та середземноморському регіоні.
Збереження майбутнього видів диких птахів - наша спільна відповідальність, тому
виконання Римського стратегічного плану вимагатиме підтримки всіх членів міжнародної спільноти. І Бернська конвенція, і CMS вирішили підтримати та посилити
політичну спрямованість та поштовх щодо запобігання НВП на національному, регіональному та міжнародному рівнях.
Щедра підтримка Європейської Комісії та Ради Європи (Бернська конвенція) дала
змогу проводити заходи, що здійснюються в рамках ТПД, через SFP та MIKT POW,
включаючи розробку цього Римського стратегічного плану.
Європейська комісія була визнана Champion Plus за їх щедру підтримку та відданість справі протидії незаконному вбивству, вилученню та торгівлі мігруючими птахами в Середземномор’ї за
період 2018-2020 років. Ця діяльність фінансується за рахунок внеску, наданого Європейською
Комісією за програмою Migratory Species Champion Programme і програмою Global Public Goods
and Challenges (GPGC) угоди про співпрацю з програмою ООН з довкілля.

2. Розробка Римського стратегічного плану
Бернська конвенція впроваджувала політичну діяльність в регіональному масштабі
щодо незаконного вбивства, відлову та торгівлі дикими птахами (НВП) впродовж понад трьох десятиліть, починаючи з прийняття першої Рекомендації щодо притягнення
до відповідальності осіб, які незаконно ловлять, вбивають чи торгують птахами, що
1 Birdlife International (2015), The Killing 2.0 - A view to a kill: https://www.birdlife.org/sites/default/files/the_
killing_2.0.pdf

67

T-PVS(2019)3rev (адаптований переклад)

знаходяться під охороною, у 1986 році. У 2013 році було рекомендовано впровадити
Туніський план дій на 2013-20202 роки для викорінення незаконного вбивства, відлову та торгівлі дикими птахами та створено Мережу спеціальних координаційних центрів
для НВП (SFP). У 2018 році прогрес, досягнутий у впровадженні ТПД, було критично
переглянуто. Договірні сторони Бернської конвенції, спостерігачі, партнери та зацікавлені сторони зробили свій внесок у його здійснення шляхом структурованої консультації щодо Концепції до 2020 року: Початок припинення незаконного вбивству, вилову
та торгівлі дикими птахами як захід щодо збереження міграційних шляхів, які підвели
підсумки та узагальнили ключову інформацію про реалізацію TПД на 2013-2020.
У 2014 р. Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (CMS), як частина
її більш широкої роботи для боротьби зі злочинністю, пов’язаною з дикою природою,
що впливає на міграційні види, прийняла Резолюцію CMS 11.16 (Rev. COP12) Про запобігання незаконному вбивству, вилову та торгівлі мігруючими птахами. У її рамках
Секретаріатом CMS була створена Міжурядова цільова група з незаконного вбивства,
вивезення та торгівлі міграційними птахами в Середземномор’ї (MIKT) спільно з Секретаріатом Африкансько-Євразійської угоди щодо міграційних водних птахів (AEWA),
Координаційного підрозділу MOU щодо хижих птахів та Робоча група з плану дій
щодо євразійсько-африканських міграційних наземних птахів (AEMLAP). MIKT підтримав виконання Туніського Плану дій та інших існуючих вказівок та планів дій, зокрема
Плану дій під керівництвом AEWA для подолання відлову птахів уздовж Середземноморського узбережжя Єгипту та Лівії та дорожньої карти ЄС щодо усунення незаконного вбивства, вилову та торгівлі дикими птахами. На своєму першому засіданні
у 2016 році MIKT розробив Робочу Програму3 (POW) на 2016-2020 роки відповідно
2 Туніський план дій (2013-2020 рр.) включав три пріоритетних напрямки: «правозастосовчі та правові
аспекти», «біологічні та інституційні аспекти» та «аспекти обізнаності». Кожний пріоритетний напрям
складався з переліку пов’язаних цілей, дій та відповідних результатів.
Пріоритетний напрям правозастосовчих та правових аспектів включає дії, пов’язані з розробкою національних пріоритетів щодо забезпечення виконання правових норм проти НВП, розробка «заяв про
вплив на збереження» та прийняття стандартизованих «факторів важливості» та настанов щодо засудження злочинів, пов’язаних із НВП, а також створення відповідних механізмів моніторингу та звітності.
Пріоритетний напрям біологічних та інституційних аспектів спрямований на те, щоб забезпечити
врахування таких аспектів, як знання щодо смертності птахів за рахунок НВП та її чинників, інформації
про законний збір та інструменти для прокурорів та суддів щодо НВП, що мають братися до уваги
у всьому ланцюгу примусового виконання.
Розділ щодо обізнаності ТПД стосується побудови «позитивних та ефективних альянсів із зацікавленими сторонами» через можливості діалогу на національному рівні (у тому числі шляхом прийняття
рішень «консенсусом»), систематичної публікації результатів, цілеспрямованої комунікації та взаємодії
з конкретними зацікавленими сторонами, а також постійні зусилля для поліпшення освіти та поінформованості про НВП та його впливу на охорону.
3 Програма роботи MIKT на 2016-2020 роки була розділена на 4 основні тематичні робочі напрями відповідно до ТПД:
Загальні питання, включаючи цілі щодо заохочення розробки національних планів дій, звітування
про національну ситуацію, визначення пріоритетності дій у гарячих точках та вимірювання прогресу.
Робочий напрям «Правові питання та правозастосування», забезпечує відповідність між національним законодавством і міжнародними законами та законами ЄС, включає заходи щодо полегшення засудження, заохочення прийняття факторів важливості, підтримує правозастосування та зміцнює регіональну співпрацю між правоохоронними ланцюгами.
Охорона та моніторинг, що пов’язані з дослідженнями масштабів та чинників, а також пошуком альтернативних джерел доходу для місцевих громад.
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до ПДР та прийняв Каїрську декларацію про незаконне вбивство, вивезення та торгівлю мігруючими птахами в Середземноморському регіоні.
Згодом Бернська конвенція та CMS об’єднали зусилля проти НВП.
Основним результатом співпраці після спільної зустрічі на Мальті в 2017 році було те,
що обидві конвенції сприяли використанню індикаторної таблиці для оцінки прогресу
в боротьбі з незаконним вбивством, відловом та торгівлею дикими птахами, інструментом моніторингу для відстеження впровадження зусиль у боротьбі з НВП шляхом надання основи для національного самооцінювання за допомогою Рекомендації № 196
(2017) Постійного комітету Бернської конвенції про створення індикаторної таблиці та
Резолюції CMS 11.16 (Rev. COP 12) : Запобігання незаконному вбивству, вилову та торгівлі мігруючими птахами, де індикаторна таблиця міститься в Додатку 1.
Тому обидві конвенції тісно співпрацюють щодо питань незаконного вбивства, вилову
та торгівлі дикими птахами (НВП) у межах своїх повноважень, будуючи синергію та
обмінюючись ресурсами і, таким чином, підвищуючи ефективність. Подальша розробка Римського стратегічного плану на наступне десятиліття - це природний прогрес
для максимізації впливу роботи в напрямку викорінення НВП. Цей Стратегічний план
передбачається як спільна ініціатива для використання Сторонами Бернської конвенції та Конвенції про мігруючі види.
Розробка Римського стратегічного плану здійснювалася з урахуванням наступних
підготовчих робіт:
1.

Було проведено широкий аналіз ситуації, щоб скласти дорожню карту в контексті політики перед TПД, що відповідає НВП, включаючи ключові стратегічні вхідні дані, які
формували стратегічну реакцію після 2013 року. У цьому процесі були коротко розглянуті ключові результати політики, а також відповіді на пріоритети політики, відповіді Договірних Сторін Бернської конвенції та інших партнерів на пріоритети політики.

2.

Було здійснено стратегічну оцінку стану реалізації ТПД4, і, спираючись також на висновки останніх розробок, пов’язаних з НВП, таких як рекомендації Глобального саміту 2018 року щодо міграційних шляхів, ключові уроки, отримані на основі досвіду
ТПД впроваджень, наразі було визначено сфери, де необхідна подальша робота.

3.

З липня по жовтень 2018 року було проведено консультацію із зацікавленими
сторонами щодо першого проекту Концепції «Після 2020 року: припинення незаконного вбивства, вилову та торгівлі дикими птахами як проблема охорони
міграційних шляхів». В липні 2018 року серед Договірних Сторін Бернської Кон-

Робочий напрям «Освіта та поінформованість громадськості» має цілі щодо покращення освіти, підвищення обізнаності на національному рівні щодо роботи з мисливськими громадами; на місцевому
рівні передбачає роботу з громадами та на загальному рівні - з громадськістю. Цей напрямок роботи
заохочує країни розробляти національні комунікаційні стратегії.
4 Для отримання додаткової інформації про досягнення в рамках Бернської конвенції ТПД, будь ласка,
зверніться до Концепції до 2020 року щодо припинення незаконного вбивства, вивезення та торгівлі
дикими птахами як проблема охорони природи пролітних шляхів та Середньострокового огляду виконання Договірними сторонами Бернської конвенції TПД.
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венції, спостерігачів та членів CMS MIKT було розповсюджено спеціально розроблену анкету щодо пріоритетів політики після 2020 року щодо викорінення
незаконного вбивства, вилову та торгівлі дикими птахами.
4.

Уроки, отримані в результаті аналізу ситуації, були піддані широкому аналізу
щодо сильних, слабких сторін, можливостей та загроз (SWOT), на основі якого
було запропоновано перелік оновлених та переглянутих висновків та рекомендацій щодо політичних пріоритетів, пов’язаних з НВП після 2020 року.

5.

Після цього було запропоновано перелік стратегічних параметрів для управління розробкою бачення, задач та цілей високого рівня, що є основою цього Стратегічного плану.

Десятирічний горизонт політики після 2020 року був обраний як стратегічне вікно,
під час якого мають бути реалізовані нові цілі та завдання.
Стратегічний документ у його нинішньому вигляді підготували Секретаріати Бернської конвенції про охорону дикої природи та природних оселищ (Бернська конвенція)
та Конвенції про збереження міграційних видів диких тварин (CMS). Він був представлений та обговорений на Спільній нараді Мережі спеціальних координаційних
центрів Бернської конвенції щодо ліквідації незаконного вбивства, відлову та торгівлі
дикими птахами та Міжурядової робочої групи CMS щодо незаконного вбивства, вилову та торгівлі міграційними птахами в Середземномор’ї (MIKT), що проводився з 8
по 10 травня 2019 року в Римі, Італія. Перший раунд консультацій щодо цього документа був організований у період з 1 серпня 2019 р. - 5 вересня 2019 р. Другий
раунд консультацій був організований у період з 19 вересня по 15 жовтня 2019 року.
Цей документ, а також проект рекомендації подаються для обговорення та прийняття
на 39-му засіданні Постійного Комітету Бернської конвенції.

3. Резюме
Римський стратегічний план закликає підтримувати та зміцнювати підхід нульової
толерантності до НВП, щоб припинити НВП в географічних межах Плану. Він також закликає до розширеної співпраці між регіональними та глобальними багатосторонніми
екологічними угодами (МЕА), партнерами та мережами для сприяння викоріненню
НВП на всіх міграційних шляхах нашої планети. Бачення плану включає одну ціль, орієнтовану на процес та п’ять цілей, орієнтованих на результати. Запропоновані стратегічні цілі комплексно охоплюють широкий спектр заходів, необхідних для досягнення
запропонованого бачення. Цілі варіюються від (1) поліпшення розуміння масштабу та
обсягу і мотивації, що стоять за НВП (2) забезпечення оперативного та ефективного
врахування НВП у національному законодавстві, (3) забезпечення оперативного та
ефективного виконання відповідного законодавства, (4) забезпечення оперативного
та ефективного правосуддя щодо злочинів, пов’язаних з НВП, та (5) встановлення
активної профілактики НВП. Це має бути досягнуто шляхом виконання цього Стратегічного плану, включаючи розробку та прийняття національних планів дій чи інших
відповідних національних інструментів у пріоритетних країнах.
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4. Бачення
Загальною метою широкомасштабної роботи CMS та Бернської конвенції щодо НВП завжди
було повне викорінення НВП. Відповідно до їх конкретних повноважень, як зазначено
вище, Бернська конвенція та CMS сприяють міжнародному співробітництву, координації та
здійсненню заходів з викорінення НВП у Європейському регіоні. Тому Римський стратегічний план на 2020-2030 роки має на меті припинити незаконне вбивство, вилов та торгівлю дикими птахами в географічних межах сфери їхньої дії, у Європі та Середземноморського регіоні5. Ця загальна мета передбачає таке бачення політики НВП на 2020-2030 роки:

БАЧЕННЯ 2030 РИМСЬКОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ

У десятирічний період між 2020 та 2030 роками CMS та Бернська конвенція, їхні
Договірні Сторони та спостерігачі, а також інші партнери та зацікавлениі сторони продовжуватимуть вживати заходів, запроваджених відповідно до Туніського
Плану дій та Політичного відомства MIKT, здійснюючи більш сміливі дії для досягнення нульової толерантності та збільшення масштабів зусиль для викорінення
НВП у довгостроковій перспективі. До 2030 року Договірні Сторони Бернської конвенції, члени та спостерігачі МІКТ будуть прагнути досягти скорочення обсягів та
масштабів НВП щонайменше на 50% на своїх національних територіях понад базовий рівень 2020 року, маючи на меті в кінцевому рахунку повну ліквідацію НВП.

ВСЕОХОПЛЮЮЧІ ДОВГОТЕРМІНОВІ ЦІЛІ
Ліквідація незаконного вбивства, вилову та торгівлі дикими птахами в межах географічної сфери дії Бернської конвенції та CMS MIKT.

МЕТА РИМСЬКОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ НА 2020–2030 роки:
До 2030 року обсяги та масштаби НВП мають бути зменшені щонайменше на 50%
порівняно з базовим рівнем 2020 року.

ІНДИКАТОР МЕТИ РИМСЬКОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ:
Зниження на 50% незаконного вбивства, вилову, вилучення та торгівлі дикими
птахами в межах географічної сфери дії Плану, виміряне на основі оцінки, проведеної відповідно до національних порогових значень, визначених щодо базового
рівня 2020 року6.
5 Країни, що входять до географічної сфери дії MIKT та Бернської конвенції: країни, що виділені жирним
шрифтом, є членами MIKT, країни, виділені курсивом, є спостерігачами MIKT. Албанія, Алжир, Андорра,
Вірменія, Австрія, Азербайджан, Білорусь, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Буркіна-Фасо, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Єгипет, Естонія, Європейський Союз, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина,
Греція , Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Йорданія, Латвія, Ліван, Лівія, Ліхтенштейн, Литва,
Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Марокко, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Республіка Македонія, Румунія, Сенегал , Сербія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Сирійська Арабська Республіка, Туніс, Туреччина, Україна, Велика Британія.
6 Для країн з недостатніми даними щодо базового рівня до 2020 року середньострокова оцінка до 2025
року дозволить зібрати кращу інформацію, на основі якої можна буде розрахувати прогрес.
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5. Параметри Стратегічного плану
На основі факторів, визначених у SWOT-аналізі (див. Документ T-PVS / Inf (2018) 3),
пріоритетами Римського стратегічного плану визначаються декілька стратегічних параметрів. Основа цих параметрів полягає в необхідності максимального використання існуючих сильних сторін, усуваючи поточні слабкі сторони, а також необхідності
використання існуючих можливостей, мінімізуючи або зменшуючи загрози. Зважаючи
на вищезазначене, Планом визначаються такі параметри:
1.

В межах часового горизонту після 2020 року повинен забезпечуватися послідовний та поступовий прогрес щодо конкретних пріоритетів, а також можливість
довгострокової мобілізації та планування необхідних фінансових, людських та
технічних ресурсів для досягнення довгострокових цілей. Таким чином, Стратегічний план повинен здійснюватися протягом десятирічного часового горизонту
з 2020 по 2030 рік. Десятирічний горизонт буде розділений чіткими періодичними оцінками, що повинні здійснюватися на трирічній основі в 2023, 2026 роках
і остаточне оцінювання в 2030 році, використовуючи процес, який вже визначений для індикаторної таблиці НВП. Це дозволило б зацікавленим сторонам залишатися мотивованими та відданими довгостроковим цілям, одночасно гарантуючи, що прогрес залишається в дії та вживаються необхідні коригувальні заходи,
якщо коригуючі оцінки виявлять необхідність будь-якого перегляду.

2.

Структура політики після 2020 року керується амбітною всеохоплюючою 10-річною метою: скоротити обсяги та масштаби НВП наполовину до 2030 року порівняно з базовим рівнем 2020 року.

3.

Географічна сфера впливу Римського стратегічного плану – це вся територія,
на яку поширюється Бернська конвенція та CMS MIKT.
•• Чітка регіональна спрямованість: Стратегічний план визнає масштаби НВП
в середземноморському регіоні як серйозну стурбованість. Римський стратегічний план також визнає особливу важливість подолання НВП у країнах, які вважаються гарячими точками в середземноморському регіоні, де більша частина
впливу НВП відбувається відповідно до сучасних наукових досліджень.

4.

Всеохоплююча 10-річна мета підкріплюється одним завданням, орієнтованим на
процес, та п’ятьма завданнями, орієнтованими на результат, які надихають на
довгострокові дії та досяжні протягом визначених часових рамок, хоча вимагають
посилення зусиль та ресурсів усіх зацікавлених сторін, включаючи збільшення політичної волі та дій на національному рівні порівняно зі статусом-кво.
•• Завдання №1: зрозуміти обсяги, масштаби та мотивацію, що лежать в основі НВП.
•• Завдання № 2: Забезпечити ефективне та дієве вирішення проблеми незаконного вбивства птахів у національному законодавстві.
•• Завдання № 3: Забезпечити ефективне та дієве виконання відповідного законодавства.
•• Завдання № 4: Забезпечити ефективне та дієве правосуддя щодо злочинів,
пов’язаних із НВП.
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•• Завдання № 5: Забезпечити активну профілактику незаконного вбивства, вилову та торгівлі птахами.
5.

Завдання супроводжуються додатковими цілями, діями щодо їх досягнення,
а також показниками та засобами перевірки для кожної з цілей.

6.

Індикаторна таблиця НВП, інструмент моніторингу, який забезпечує самооцінку та
обмін інформацією про прогрес на національному рівні у напрямку викорінення НВП.

7.

Слід докласти зусиль для інтеграції стратегічних цілей Стратегічного плану в інші
ключові інструменти міжнародної політики, як вертикально, так і горизонтально7.

8.

Стратегічний план спрямований на узгодження пріоритетів та уникнення дублювання роботи між двома Конвенціями. Спираючись на Стратегічний план, увага
буде зосереджена на досягненні більш високого рівня синергії між існуючими
та виникаючими стратегіями, механізмами політики та мережами.

9.

Стратегічний план ґрунтується на існуючих заходах та інструментах та посилається на існуючі визначення та термінологію, що використовуються в рамках
SFP та процесів MIKT.

5.1. Основні передумови
Пошук ресурсів: Для реалізації Римського стратегічного плану потрібні достатньо ресурсів
(і людських, і фінансових). Національним органам влади рекомендується збільшити обсяг
національних ресурсів, присвячених цій проблемі. Крім того, Секретаріати повинні підтримувати та повідомляти про огляд можливих міжнародних джерел фінансування.
Міжнародна координація: Міжнародна координація є вирішальним аспектом для
реалізації Римського стратегічного плану, і її слід підтримувати CMS та Бернською
Конвенцією через їх відповідні MIKT та спеціальних координаторів для НВП.

5.2. Визначення
Географічне охоплення: територія, охоплена Римським стратегічним планом.
НВП: незаконне вбивство, вилов та торгівля дикими птахами.
Система правосуддя: розуміється як процеси, встановлені країнами щодо контролю
за злочинністю та накладення штрафних санкцій на тих, хто порушує закони, з метою визначення дій, передбачених Римським стратегічним планом, виявлення та виконання, відповідно до «Завдання 3», а притягнення до відповідальності та судові
рішення відповідно до «Завдання 4». Примітка: боротьба з НВП включає дії різних
суб’єктів у ланцюжку дотримання норм, включаючи інспекторів, поліцію, прокурорів,
суддів.
Спостерігачі: Бернська конвенція має загальний статус офіційного спостерігача
7 Горизонтальна інтеграція стосується інструментів політики, які діють на тому ж рівні, що і Римський
стратегічний план, вертикальна інтеграція - інструменти, які діють на іншому рівні.
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для неурядових організацій як на європейському, так і на національному рівнях (до
2019 року до переліку внесено близько 120 організацій). У MIKT є перелік спостерігачів робочої групи, який розміщено на спеціальній веб-сторінці8.
Сфера застосування НВП: фізична територія, де мають місце випадки НВП.
Обсяг НВП: кількість птахів, яких незаконно вбивають, виловлюють та / або торгують ними.

5.3. Встановлення базової лінії до 2020 року
Досягнення мети зменшити обсяги та масштаби НВП на 50% до 2030 року буде вимірюватися відповідно до національних порогових значень, визначених у базовій лінії 2020 року.
Базова лінія до 2020 року буде встановлена у відповідності до дії пункту 1.1.a цього
Стратегічного плану шляхом окремої діяльності, яку має бути завершено до травня
2020 року, в консультації з Бернською конвенцією та мережами MIKT, включаючи членів
та спостерігачів. Встановлення базової лінії в першу чергу буде здійснено за результатами першої оцінки за індикаторною таблицею для оцінки прогресу в боротьбі з незаконним вбивством, виловом та торгівлею дикими птахами, здійсненої у 2018 році. Якщо
дані не були доступні для оцінки за індикаторною таблицею у 2018 року, мають бути
враховані незалежні дослідження, такі як оцінки Birdlife щодо обсягу та масштабів НВП
в Європі та Середземномор’ї та найкращі з наявних наукових досліджень.

5.4. Оцінки
1.

Періодичні оцінки за індикаторною таблицею

Горизонт стратегічної десятирічної політики Римського стратегічного плану з 2020 по
2030 рік розділений на чіткі відрізки для самооцінки та обміну інформацією, що періодично проводиться в межах плану, використовуючи процес, що вже встановлений за
індикаторною таблицею НВП. Перша оцінка була проведена у 2018 році та наступні періодичні оцінки мають здійснюватися у 2020, 2023, 2026 та 2029 роках. З метою зібрати найповнішу наявну інформацію, індикаторну таблицю НВП, можливо, потрібно буде
коригувати відповідно до того, щоб забезпечити країнам можливість ефективно використовувати індикаторну таблицю поряд із Римським стратегічним планом. Будь-яке коригування індикаторної таблиці буде обговорено та узгоджено через міжнародну координацію. Використання часових проміжків для періодичної оцінки, яка пов’язує кожну
мету як з короткостроковими, так і з довгостроковими результатами, дозволить країнам
використовувати результати оцінки для уточнення дій, якщо це необхідно.
2.

Оцінка плану

Прогрес у досягненні мети - 50% зменшення обсягів та масштабів незаконного вбивства, вилову, вилучення та торгівлі дикими птахами в межах географічної сфери дії
Плану та прогрес, досягнутий у кожній державі діапазону, буде оцінюватися відповідно до порогових значень, визначених у базовій лінії до 2020 року, відповідно до
8 https://www.cms.int/en/taskforce/mikt
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методології, визначеної країнами в рамках мережі Bern SFP та CMS MIKT.
Для забезпечення успіху Римського стратегічного плану та прогресу у досягненні
його мети така оцінка може включати наступні елементи:
і. Оцінка емпіричного вимірювання успіху за результатами, що визначаються
за індикаторами для кожного завдання. Індикатори для кожної дії Римського стратегічного плану встановлюють логічну матрицю, яка формує загальний
комплексний індекс, що дозволяє вимірювати прогрес у порівнянні з базовою
лінією 2020 року.
іі. Через національну звітність оцінки направляються до Конвенцій, а також
незалежні дослідження та періодична інформація за індикаторною таблицею, відповідно до якої країни відповідають, включаючи іншу відповідну
інформацію.
3.

Часові рамки оцінки

Рік
Періодична оцінка
з використанням
індикаторної
таблиці
Оцінка

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

6. Логічна матриця Римського стратегічного плану
6.1. Завдання, орієнтоване на процес
Це завдання, орієнтоване на процес, стосується конкретно Національних планів дій,
щоб їх розробити, прийняти та впровадити у всіх країнах групами багатьох зацікавлених сторін, якщо початкова оцінка країни вказує на необхідність створення Національного плану дій відповідно до існуючих вказівок щодо консультативних процесів
розробки національного плану дій. Залучення всіх відповідних національних органів
влади та зацікавлених сторін до допомоги у підготовці, керуванні та виконанні Національного плану дій вважається ключовим для досягнення максимального залучення
всіх тих, хто може допомогти досягти ефективного скорочення НВП.
Кожен Національний план дій проти НВП покликаний визначити стратегії та дії Римського стратегічного плану, які є найбільш відповідними для ситуації країни, до якої
він застосовується, або забезпечити ранжування за пріоритетами дій, які мають бути
здійснені. Країнам з іншими існуючими політичними засобами для структурування
своєї роботи над НВП рекомендується узгодити свою політику та інструменти реалізації для досягнення мети Стратегічного плану, в тому числі шляхом визначення
пріоритетності.
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Дії

a) До вересня 2021 р.
надати формат, що включає
вказівки щодо розробки та
впровадження Національних планів дій з НВП10.
b) До грудня 2021 року на
основі індикаторної таблиці
або іншого відповідного
джерела інформації кожна
Договірна сторона оцінює
необхідність розробки та
прийняття ПНД, беручи до
Засоби перевірки:
уваги рекомендації, розроЗаповнення індикаторної
блені Бернською конвенцією
таблиці для оцінки прогрес
та Секретаріатами СМС
у боротьбі з (НВП)
c) До грудня 2022 р. розробити та прийняти національПоказник індикаторної таблиці: ні плани дій щодо НВП та
С14
механізм його впровадження, якщо це буде визнано
Показник (якісний):
необхідним, або розробити
ііі. Комплексність національних та прийняти інший відповідпланів дій щодо НВП у виний документ, інструменти
світленні діяльності щодо
чи механізми впровадження,
вирішення всіх проблем НВП що включали б дії щодо
в країні, оцінене відповідною подолання НВП (Перекликакраїною та іншими зацікавле- ється з завданням 1 цього
ними сторонами.
Стратегічного плану)

Показник
та засоби перевірки

Національні
Показник (кількісний)
плани дій розі. Кількість національних
робляються,
планів дій щодо НВП або
приймаються та
відповідний документ, що
впроваджуються
визначає пріоритетні дії для
у всіх країнах
вирішення проблеми НВП.
іі. Ступінь впровадження національних планів дій щодо
НВП, оцінена відповідними
країнами та іншими зацікавленими сторонами

Ціль 2030

Національний план дій щодо НВП
Застосування
в межах країн

Уряди держав
у сфері дії плану, та
відповідні національні зацікавлені
сторони

b) Уряди держав
у сфері дії плану, та
відповідні національні зацікавлені
сторони

Усі, визначаючи перелік
пріоритетних країн для
національних
планів дій
щодо НВП

a) Бернська конвен- N/A
ція та координатор
MIKT за погодженням з країнами
та відповідними
зацікавленими сторонами

Основні учасники9

Міжнародні та
національні
рекомендації
щодо планування дій,
прийняті в
рамках AEWA

Посилання на
інші пов’язані
процеси
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d) У період 2020-2030 рр.
організувати регіональні
семінари для підтримки
розвитку (завершити до
2024 р.) та впровадити національні плани дій, у разі
необхідності.

Бернська конвенція Усі
та секретаріати CMS
за погодженням із
країнами та відповідними зацікавленими сторонами

10 Робота, здійснена в рамках ТПД Бернською конвенцією, буде врахована, зокрема Рекомендація № 171 (2014) Постійного комітету, прийнята 5 грудня
2014 року, щодо створення пріоритетів національної поліції / розслідування для подолання незаконного вбивства, відлову та торгівлі дикими птахами
та Рекомендація № 177 (2015) щодо факторів тяжкості та виправдувальних принципів для оцінки правопорушень проти птахів, зокрема незаконного
вбивства, відлову та торгівлі дикими птахами.

9 Очікується підтримка від суб’єктів, наскільки це дозволяють ресурси, робочі плани та фінансування.

Засоби перевірки: Національні плани дій або відповідний
документ, включаючи прийняті
відповідні дії щодо подолання
НВП.
Заповнення індикаторної
таблиці для оцінки прогресу
в боротьбі (НВП)

iv. Створення Національного
комітету з плану дій з відповідною структурою для
різних зацікавлених сторін
та дорученням, що охоплює
розробку НПР та керівництво
його виконанням.
v. Фінансування виділяється або / і забезпечується
країнами для вирішення проблеми НВП шляхом впровадження НПД
vі.Масштаб (кількість та тяжкість) видів диких птахів, на
яких впливає НВП, визначається у Національних планах
дій щодо НВП
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Показник
та засоби перевірки
Дії

Усі

Національні
Усі
уряди та інші зацікавлені сторони,
включаючи НГО

Країни та зацікав- Усі
лені сторони за
підтримки Бернської конвенції та
секретаріатів CMS

Представники
країн у мережі
Bern SFP та CMS
MIKT, зацікавлені
сторони та запрошені експерти (наприклад,
IMPEL)

Застосування

Основні учасники11 в межах країн

12 Гарячі точки НВП визначаються як райони з високою інтенсивністю незаконного вбивства, вилову чи торгівлі дикими птахами.

11 Очікується підтримка від учасників, наскільки це дозволяють ресурси, робочі плани та фінансування.

a) До кінця травня 2020 року країни за погодженням із зацікавленими сторонами приймають рішення
про підхід до використання індикаторної таблиці для встановлення
базової лінії та методології оцінки
прогресу у досягненні Римського
стратегічного плану, як зазначено
у розділі 5.4 цього плану .
б) До кінця 2024 р. визначаються
гарячі точки НВП та встановлюєтьЗасоби перевірки:
ся система моніторингу у кожній
Документація, що
надається країнами та за- країні діапазону.
цікавленими сторонами,
включає заповнення індикарної таблиці та письмо- c) Моніторинг проводиться за
вих звітів із деталізацією допомогою індикаторної таблиці,
заходів, що надаються на як узгоджений підхід для оцінки
масштабів та обсягів НВП, а також
добровільній основі.
заходів щодо його подолання. БуПоказники індикарної
дуть враховані результати відповідтаблиці: A1, A2, A3, A4
них наукових досліджень у регіоні.

Показник (кількісний):
1.1. Обсяги і
масштаб НВП по- іі. Кількість країн та зацікавлених сторін, які
вністю зрозумілі
в кожній країні,
здійснюють діяльність
та надають відповідну
на яку поширюдокументацію
ється сфера дії
Римського стра- іі. Кількість гарячих точок НВП12, визначених
тегічного плану,
і регулярно
та відстежуваних для
контролюються.
кожної країни

Ціль 2030

Завдання №1: зрозуміти обсяги, масштаби та мотивацію, що лежать в основі НВП.

Оцінки BirdLife обсягів та масштабів НВП в географічній сфері дії
Римського стратегічного плану

Europol

IMPEL

Посилання на інші
пов’язані процеси

Наступні 5 завдань, орієнтованих на результат, визначають цілі, показники та засоби перевірки, дії, учасників, діапазон та
інші відповідні процеси для досягнення мети Стратегічного плану.

6.2. Завдання, орієнтовані на результат

T-PVS(2019)3rev (адаптований переклад)

a) Комплексний огляд мотивів, що
стоять за НВП, на основі загальноприйнятого формату та найкращих
доступних доказів проводиться для
всіх країн сфери дії Стратегічного
плану до 2021 року, включаючи
регіональні / національні рекомендації щодо подальшого огляду
Засоби перевірки:
з використанням надійних методів
Звіти про оцінку прота діяльності, спрямованої на вигалин
рішення виявлених мотивацій.
Показники індикаторної б) До 2022 р. національні огляди
шкали: E25, E26
мають бути завершені на основі
узгодженої методології та настаПоказник (якісний):
нов у країнах з найбільшою потреіі. Ступінь врахування
бою в подальшому вдосконаленні
культурних, соціальрозуміння мотивації НВП, спираних та економічних
ючись на роботу, вже досягнуту
аспектів НВП у діяльв рамках програми ТПД.
ності та залучення всіх
c) складається підсумковий звіт
зацікавлених сторін
про оцінку країни для визначення
Засоби перевірки: Допріоритетних країн для здійснення
кументація, надана кра- дяльності та вирішення проблеми
їнами та зацікавленими
г) розробляються рекомендації
сторонами і включення
для вирішення проблем виявленої
відповідних заходів до
Національного плану дій мотивації, і відповідна діяльність
включається до Національних планів дій та впроваджується

Показник (кількісний):
і. Кількість країн та
зацікавлених сторін,
які здійснили оцінку
мотивацій, що стоять
за НВП, на основі надійних доказів.

14 http://www.fao.org/forestry/wildlife/63179/en/

13 http://www.fao.org/forestry/wildlife/95602/en/

1.2 Мотивація
незаконного вбивства
птахів повністю
зрозуміла в
кожній країні,
на яку поширюється сфера дії
Стратегічного
плану, а заходи
щодо подолання
цих чинників
включені до
національного
плану дій та
впроваджуються
Усі

Бернська конвен- Усі
ція та секретаріати CMS для здійснення синтезу
та пропонування
рекомендацій
Національні уряди,
що підтримуються
міжнародними та
національними
партнерами, за
необхідності

Секретаріати Берн- Усі
ської конвенції та
CMS для полегшення / доручення
роботи, включаючи
розробку узгодженої методології

Всі країни
Країни з найбільшою потребою
мають пріоритет,
з підтримкою
Секретаріатів
RESSOURCE14

SWM13
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a) До грудня 2021 року провести
експертну оцінку національного
законодавства15 щодо НВП у кожній
державі, щоб визначити можливі
прогалини.

Дії

Основні
учасники

Уряди держав
діапазонe, за підтримки Секретаріатів, міжнародних та
/ або національних
зацікавлених сторін
тощо.
б)
До
грудня
2020
року
розробити
Секретаріати
Засоби перевірки:
керівні принципи щодо ефективного
у межах їхньої комОцінка національного законопетенції у співпраці
законодавства, включаючи приклади
давства
Результати індикаторної таблиці типового законодавства щодо бороть- з міжнародними
би з НВП, яке виявилося ефективним та юридичними ексПоказники індикаторної тапертами
розповсюджувати його в всіх країнах.
блиці: від B5 до B B12
Національні уряди
c) До 2023 року розробити та / або
переглянути національне законодав- та відповідні заПоказник (якісний):
ство та у азі необхідності прозвітувати цікавлені сторони /
ііі. Наскільки прийняте напро прогрес, маючи на меті, щоб 100% національні неуряціональне законодавство є
країн, були охоплені відповідним зако- дові організації
комплексним та ефективно
нодавством, яке б ефективно застосопротидіє НВП
вувалося до 2030 року.
Засоби перевірки: Оцінка наd) сприяти підтримці країн, які потре- Секретаріати національного законодавства та
бують рекомендацій щодо перегляду ціональних урядів та
результатів індикаторної таблиці
національного законодавства, якщо зацікавлені сторони,
Показник індикаторної табли- вони звертаються по допомогу (потакі як ENPE, MPEL,
ці: B5 to B B12
EUFJE, Europol
стійне завдання).

Показник (кількісний):
і. 90% відсотків країн, охоплених
відповідним законодавством
іі. Ступінь (%), в якій законодавство відповідає цілям,
встановленим Римським
стратегічним планом

Показник
та засоби перевірки

Оцінка BirdLife
обсягу та масштабів НВП в географічній сфері
дії Римського
стратегічного
плану
ENPE
IMPEL
Europol

Посилання на
інші пов’язані
процеси

Країни,
що потребують
рекомендацій

ENPE
IMPEL
EUFJE
Europol

Країни, де SWMвиявлені RESSOURCE
прогалини

Усі

Усі

Застосування в межах
країн

15 Під час експертної оцінки має бути визначено, що для держав-членів ЄС ЄС гарантує, що до національного законодавства переноситься ст. 5 (загальна
система охорони) Пташиної Директиви.

2.1 Усі країни мають
відповідне
національне законодавство,
яке прийняте для
вирішення
питань НВП

Ціль 2030

Завдання № 23: Забезпечити ефективне та дієве вирішення проблеми незаконного вбивства
птахів у національному законодавстві.
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Показник (кількісний):
і. Відсоток контрольованих гарячих точок;
іі. Відсоток підготовлених інспекторів,
працівників міліції, прокурорів та суддів;
ііі. Ресурси, призначені для розслідування
та притягнення до відповідальності;
іv. Кількість спеціалізованих підрозділів
v. Співвідношення повідомлень про випадки НВП та розслідуваних справ.
vі. Кількість арештів за злочини, пов’язані
з НВП. Кількість подальших переслідувань.
vіі. Співвідношення притягнення до кримінальної відповідальності та обвинувальних вироків.
Засоби перевірки:
Інформація про використання індикаторної таблиці та інших письмових звітів країн
Показник індикаторної таблиці: C15
Показник (якісний):
vііi. Відповідні службовці з моніторингу та
дотримання норм повинні розглядати
НВП серед пріоритетної діяльності та і
надавати відповідну значущість НВП у
їх робочих програмах
Засоби перевірки: Опитування, проведені
на тренінгах

3.1 НВП
надається
належний
та пропорційний16
пріоритет
для забезпечення виконання на
національному, регіональному та
місцевому
рівнях

Особливо
в країнах
з високим
рівнем НВП
Пріоритетні
країни-пріоритети 1717

IMPEL
ENPE
ЄС
Europol

IMPEL
ENPE
Europol

Застосування Посилання на
інші пов’язані
в межах країн
процеси

Секретаріати
Усі
Національних
урядів / органи
влади, міжнародні та / або
національні
зацікавлені
сторони, такі
як IMPEL ENPE
Europol.
Національні
Усі
уряди / секретаріати

Основні учасники

b) Організовувати спеціалізоване навчання персоналу, що
займається питаннями НВП,
з питань забезпечення дотримання та правопорядку, включаючи інспекторів, працівників
міліції, прокурорів, суддів.
c) Створити спеціалізовані під- Національні
розділи правоохоронних орга- уряди / органи
нів, які займаються злочинами влади
проти дикої природи

a) До 2022 року проконсультуватися з національними
урядами та зацікавленими
сторонами щодо існуючих
наявних ресурсів правоохоронних органів та визначення
пріоритетності їх виконання на
відповідному рівні юрисдикції
та поширити цю інформацію

Дії

17 За даними останніх наукових досліджень щодо НВП в регіоні та оцінки індикаторної таблиці, у разі наявності.

16 Найвищий рівень пріоритету слід визначати для країн з найвищим рівнем НВП в Середземноморському регіоні, що є чітко в центрі уваги стратегічного
плану, і всі країни належним чином надають пріоритетне правозастосування з урахуванням нульової толерантності.

Показник та засоби перевірки

Ціль 2030

Завдання № 34: Забезпечити ефективне та дієве виконання відповідного законодавства.
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3.2 Надання підтримки для
сприяння
ефективному
здійсненню
перевірок,
спостереження,
виявлення,
розслідування, кримінального
переслідування та
застосування санкцій за
випадки НВП
призначеними правоохоронними
органами.

Показник (кількісний):
і. % співробітників правоохоронних
органів, у відповідних установах, які
займаються НВП, пройшли відповідну спеціалізовану підготовку з питань,
пов’язаних з НВП
іі. Співвідношення розслідуваних випадків
НВП порівняно з виявленими / повідомленими випадками
ііi. Співвідношення загальної кількості випадків НВП у порівнянні з виявленими
завдяки роботі правоохоронних органів
іv. Співвідношення конфіскації органами
влади, у тому числі в портах і вздовж
кордону, у порівнянні з зусиллями щодо
примусового виконання (офіцерські
години)
v. Середній час розслідування після виявлення / повідомлення про НВП
vі. % виявлених / повідомлених інцидентів, що призвели до покарання щляхом
ефективних, пропорційних та запобіжних
санкцій відповідно до закону або переданих для судового переслідування
vіі. % виявлених / повідомлених випадків
НВП, зафіксованих у базі даних, відповідях владних структур та дії, що є результатом розслідування та оприлюднені
Показник (якісний):
viіі. Наявність офіційних структур та
комітетів для консультацій / нарад на
національному / міжнародному рівні
Показники індикаторної таблиці: C17,
C18, C19
a) Забезпечити доступність
спеціальної підтримки та
специфічної інформації та
матеріалів для підвищення
обізнаності відповідних підрозділів поліції
b) До 2023 р. має бути розроблена програма підтримки
країн щодо сприяння обміну досвідом забезпечення
дотримання та виконання
правових норм, підготовки
інспекторів, працівників міліції
та митних служб та іншого
правоохоронного персоналу,
нарощування потенціалу, обізнаності з питань незаконної
торгівлі та подібної діяльності,
що має значення для загальної розбудови потенціалу для
забезпечення правозастосування проти НВП. (Перехресне
посилання на Положення
4.3.b) Римського стратегічного
плану)
c) Забезпечити достатню кількість спеціалізованого персоналу та відповідних ресурсів
для розслідування, виявлення
та контролю на місцях, а також
некропсій, інших криміналістичних аналізів та пов’язаних
з ними заходів.
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Пріоритетні
країни

Національні
Усі
уряди / органи
влади

Секретаріати,
країни, міжнародні та / або
національні
зацікавлені
сторони тощо

Національні
Усі
уряди / органи
влади та інші
зацікавлені
сторони
INTERPOL
ENPE
IMPEL
EC
Europol

IMPEL
ENPE
Europol
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V. Мати доступ до бази даних,
переліченої у Завданні 5.3,
пункт c

IV. Вести облік усіх виявлених
або повідомлених випадків НВП, реагувати органам
влади та діяти відповідно до
результатів розслідування, та
оприлюднювати їх

d) Якщо правоохоронні органи Національні
вважають це доцільним і
органи з пинеобхідним:
тань правоохоI. Оглядова перевірка, спосте- ронних органів
реження та активне виявлен- за підтримки
ня НВП, включаючи регулярне інших зацікавлених
патрулювання та моніторинг
у відомих гарячих точках, чор- сторін, таких
як INTERPOL,
них ринках, Інтернеті тощо.
і особливо
II. Забезпечити оперативне
організацій,
та ефективне розслідування
що займаються
всіх випадків НВП, які було
безпосередньо
виявлено або про які було помоніторингом
відомлено владі
НВП на місцях
ІІІ. Вживати необхідних зата онлайн-розходів для того, щоб НВП було слідуваннями
покарано ефективними, пропорційними та стримуючими
санкціями / негайно передавати справу для притягнення до
відповідальності відповідно
до закону

Усі (відповідно до
чинного національного
законодавства щодо
публікації
відповідних
даних)

INTERPOL
TRAFFIC
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Показник та засоби перевірки

Національні органи влади, секретаріати Бернської
конвенції та CMS,
за підтримки
EUFJE, ENPE

Основні учасники

ENPE
a) Включити настанови щодо
винесення вироку та врахувати існуючі міжнародні настанови у навчальних заходах на
національному рівні для відповідних співробітників служби юстиції та персоналу щодо
НВП, включаючи інформацію
про успішне судочинство та
обвинувальні вироки.

a) Прийняти національні
настанови щодо винесення
вироків у справах, пов’язаних
з НВП (коли Національний кримінальний кодекс не містить
судових вимог, пов’язаних
із справами НВП) на основі міжнародних настанов та
рекомендацій.

Дії

Країни
сфери дії
MIKT
Країни
Кавказу

Усі

Застосування
в межах
країн

CU MoU щодо
хижих птахів,
План дій CMS
щодо наземних птахів,
Стратегічний
план AEWA,
Дорожня
карта ЄС
EUFJE,
ENPE
ENPE
INTERPOL

Посилання на
інші пов’язані
процеси

18 Такі, як рекомендації, розроблені в рамках Бернської конвенції ТПД 2013-2020: Рекомендація Бернської конвенції № 177 (2015) щодо обтяжуючих
факторів та виправдувальних принципів для оцінки правопорушень проти птахів, зокрема незаконного вбивства, відлову та торгівлі дикими птахами

4.1 Скорочення Показник (кількісний):
і. Кількість / відсоток кримінальних та
середнього
адміністративних проваджень (крім
строку для
апеляційних скарг) у справах НВП, що
порушення та
укладаються протягом одного року
закінчення адз моменту їх порушення зростають
міністративного
та кримінально- іi. Кількість / відсоток судових штрафів та санкції, що призводять до
го судочинства
накладення штрафних санкцій, які
у справах НВП
є відповідними та пропорційними,
зважаючи на відповідні вказівки18;
Засоби перевірки:
4.2 Усі криміНаціональна звітність
нальні чи адміПоказник індикаторної таблиці: D20
ністративні проПоказник (якісний):
вадження щодо
іii. Середній штраф присуджений за
випадків НВП,
правопорушення, пов’язані з НВП
у яких засуджен- vі. Середній термін ув’язнення присуня, призводить
джений за злочини, пов’язані з НВП
до накладення v. Зростання суворості покарань
штрафних санкв країнах, що мають стандарти,
цій відповідають
нижче, ніж зазначено у настановах
настановам
щодо винесення вироку
щодо винесення Засоби перевірки: Інформація про
вироку.
санкції, що надаються країнами в індикаційній таблиці

Ціль 2030

Завдання № 5: Забезпечити ефективне та дієве правосуддя щодо злочинів, пов’язаних із НВП.
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Національні органи
влади за підтримки
секретаріатів Бернської конвенції та
CMS, EUFJE, ENPE
та інших зацікавлених сторін

Національні
уряди усіх
країни, які
підписали
Орхуську конвенцію, для
показника ii.

Національні органи Усі
влади, секретаріати
Бернської конвенції
та CMS, за підтримки EUFJE, ENPE та
інших міжнародних
та національних
партнерів
Національні уряди, Усі
секретаріати Бернської конвенції
та CMS, Інтерпол,
Europol
EUFJE, ENPE та інші
міжнародні та національні партнери
Національні орга- Усі
ни влади,
НУО, інші

EUFJE
ENPE

NTERPOL
Europol
EUFJE
ENPE
IMPEL

EUFJE
ENPE

19 З урахуванням національних обставин, тобто малої кількості суддів або слід розглянути можливість підготовки всіх залучених агентів / посадових осіб,
якщо конкретних екологічних суддів у національній системі немає.

Показник (кількісний):
i. Відсоток спеціально підготовлених
прокурорів / суддів
Показники індикаторної таблиці:
D22, D23
Засоби перевірки:
Інформація, яка добровільно надається країнами
Показник (якісний):
ii. Аспекти, пов’язані з МКБ, посідають
чільне місце на тренінгах з питань
боротьби зі злочинами проти дикої
природи
Засоби перевірки:
Зміст тренінгів щодо злочинів проти
дикої природи

а) Продовжувати цикли тренінгів для спеціалізованих прокурорів та суддів, що проводяться
в рамках MIKT POW 2016-2020,
доповнюючи їх тренінгами з
проблеми НВП, організованими
Європейською Комісією, ЄНПЕ та
іншими організаціями
b) Розробити та прийняти
програму для підтримки обміну досвідом та розбудови
потенціалу серед прокурорів
та суддів, які беруть участь
у справах щодо НВП (Посилання на пункт 3.2.b) Римського
стратегічного плану)
a) Вести облік та надавати заПоказник (кількісний)
4.4 Інформаi. % збільшення судових процесів та гальний доступ до інформації
ція про судові
винесених вироків, що яких громад- про притягнення до кримінальпроцеси та
ної відповідальності та вироки
ськість може мати доступ
статистику ви/ санкції, застосовані у випадку
несення вироків Засоби перевірки:
є загальнодос- Офіційні веб-сайти, інші офіційні плат- кримінальних чи адміністративних проваджень, пов’язаних
форми та засоби розповсюдження
тупною у всіх
з НВП, відповідно до націоПоказник (якісний):
країнах
ii. Посилання на відповідні елементи нального законодавства. (Понастанов щодо винесення покарань силання на п. 3.2.d) IV Римського стратегічного плану)
є загальнодоступними в документації для всіх проваджень щодо
b) Створити бази даних превипадків НВП
цедентного права, включаючи
Засоби перевірки:
інформацію про судові процепублічна документація є загальноси та зробити ці дані загальдоступною
нодоступними

4.3. Основна
група прокурорів та суддів
(які займаються
злочинами проти
дикої природи)
пройшли навчання з питань,
пов’язаних з НВП
(50% суддів
та прокурорів,
які займаються
злочинами проти
дикої природи в країні до
2025 року)19
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Показник та засоби перевірки

Показник (кількісний):
i. % респондентів в опитуваннях
громадської думки, в тому числі
серед молоді, які знають про існування та висловлюють занепокоєння щодо НВП
ii. Кількість комунікаційних кампаній
та стратегій, орієнтованих на подолання НВП
iii. Виділено фінансування для комунікаційних кампаній по боротьбі
з НВП
vi. Кількість інформаційних матеріалів, що надаються громадам з обмеженим доступом до Інтернету
v. Кількість зобов’язань урядів, приватного сектору та інших суб’єктів
громадянського суспільства для
підтримки викорінення НВП
Засоби перевірки:
Комунікаційна кампанія або аналітика стратегії (показники комунікаційного маркетингу)
Національна звітність
Показник індикаторної таблиці: E28
Показник (якісний):
vi. НВП висвітлюється під час відповідних заходів
vii. Уряди, приватний сектор та інші
інститути громадянського суспільства беруть на себе зобов’язання
підтримувати викорінення НВП
Засоби перевірки:
Веб-сторінки та публікаціям присвячені конференціям / нарадам

Ціль 2030

5.1
Широка
громадськість
визнає
проблему НВП
та його
негативні
наслідки
a) До 2024 р. надати рекомендації щодо
передового досвіду по здійсненню заходів по запобіганню незаконного вбивства, спрямованого на основні визначені
мотивації НВП (наприклад, вказівки щодо
альтернативних засобів до існування,
освіти та підвищення обізнаності, у тому
числі щодо взаємодії з різними групами
зацікавлених сторін, вказівки для національних координаторів тощо)
b) Організовувати регіональні семінари для представників уряду та зацікавлених сторін щодо кращих практик
просвітницької роботи, спрямованої на
запобігання НВП, на основі рекомендацій щодо найкращих практик
c) Заохочувати країни розробляти національні комунікаційні стратегії, щодо
запобігання НВП, спрямованих на національні зацікавлені сторіни
d) До 2025 та 2030 рр. розробити та
впровадили дві масштабні кампанії
щодо НВП для всього географічного
простору Бернської конвенції та MIKT
e) Надати всеохоплюючу основну
інформацію щодо НВП, включаючи
матеріали, що надаються країнами та
зацікавленими сторонами на офіційних
веб-сайтах країн та організацій
f) Забезпечити присутність на багатосторонніх форумах, включаючи дотичні
заходи та інші заходи на відповідних
конференціях та нарадах

Дії

Застосування
в межах
країн

Усі

Секретаріат Бернської конвен- Усі
ції та координатор CMS / MIKT,
національні органи влади та
інші зацікавлені сторони

Секретаріат Бернської конвен- Усі
ції та координатор CMS / MIKT,
національні органи влади та
інші зацікавлені сторони
Секретаріат Бернської конвен- Усі
ції та координатор CMS / MIKT,
національні органи влади та
інші зацікавлені сторони
Секретаріат Бернської конвен- Усі
ції та координатор CMS / MIKT,
національні органи влади та
інші зацікавлені сторони

Секретаріат Бернської конвенції та координатор CMS
/ MIKT, національні органи
влади та інші зацікавлені
сторони

Бернська конвенція та коор- Усі
динатор MIKT для сприяння
розробці рекомендацій
у співпраці

Основні учасники

CITES, CBD,
ENPE, Дорожня карта ЄС,
Ramsar

Кампанії
Birdlife щодо
НВП

Кампанії
Birdlife щодо
НВП
CITES

Посилання на
інші пов’язані
процеси

Завдання № 52: Забезпечити активну профілактику незаконного вбивства, вилову та торгівлі птахами.
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Бернська конвенція та коор- Усі
динатор CMS / MIKT за погодженням з національними
органами влади, місцевими
громадами, іншими національними зацікавленими
сторонами

Бернська конвенція та
Усі
координатор CMS / MIKT, національні органи влади, інші
зацікавлені сторони

a) Заохочувати тісну співпрацю з членами місцевих та інших відповідних
громад, ключовими учасниками та
лідерами громад, місцевими педагогами та молоддю, щоб мобілізувати їхню
підтримку у боротьбі проти НВП
b) Підвищити рівень обізнаності та
використання Європейської хартії про
полювання та біорізноманіття, прийнятої Бернською конвенцією та іншими
відповідними кодексами поведінки20
c) Заходи щодо підтримки стійкості
громади, які можуть обмежити використання НВП.
a) Пропагувати технологічну експертизу та інноваційні рішення, включаючи необхідне фінансування
b) Визначення форумів та експертів
для сприяння обміну технологічними
знаннями між державами в межах
сфери впливу
c) Розробити, підтримувати та оновлювати централізовану Інтернет-базу
даних, що надається спільно з усіма
державами сфери впливу, з переліком
видів / підвидів, на які дозволено
законне полювання в межах кожної
держави / регіонів, квоти на полювання та період, протягом якого таке
полювання може бути дозволено

Wildlife Crime
Tech
Challenge
(WCTC)
Розділ про
нові технології Посібника
з кращих
практик моніторингу НВП

RESSOURCE

SWM-

Висновки
Ради щодо
Плану дій ЄС
проти торгівлі
дикою природою

21 Маються на увазі інноваційні наукові та технологічні рішення для боротьби з НВП. Прикладами можуть бути використання безпілотників, біо-мімікрія,
камери, що виявляють людину, або наступного покоління ДНК-секвенування.
Приклади проектів доступні на https://www.wildlifecrimetech.org.

20 Рекомендація № 128 (2007) Постійного комітету Бернської конвенції про Європейську хартію щодо полювання та біорізноманіття.

Показник (кількісний):
i. % збільшення збалансованих та
альтернативних засобів існування
ii. Кількість тренінгів для мисливських громад, де включено
підвищення обізнаності щодо
НВП, включаючи запобігання та
викорінення
Засоби перевірки:
Місцеві опитування / дослідження
Національна звітність
Звітність мисливських товариств
щодо проведених тренінгів
Оцінка світлофора
Показник індикаторної таблиці: E27
Показник (якісний):
5.3.
Сприяння iii. % збільшення використання пеедових технологій
викорисiv. Кількість інноваційних рішень,
танню
впроваджених країнами
передових
техноло- Засоби перевірки:
гій21, де це Національна звітність
доцільно, для
усунення
основних
технічних
обмежень, що
перешкоджають
викоріненню НВП

5.2 Місцеві та інші
відповідні
громади
беруть
участь
у охороні
дикої
природи
та отримують
прибуток
від цього
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Рішення постійного комітету
Конвенції про охорону дикої флори та фауни
і природних оселищ в Європі,
затверджені 3-6 грудня 2019 року,
що стосуються України
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