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Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0439/2012, внесена от Andrea Rutigliano, с италианско
гражданство, относно неприлагането от страна на Република Кипър на 
Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва неприлагането от страна Република Кипър на 
Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици и незаинтересоваността от 
страна на местните органи по отношение на бракониерството, по-специално в 
югоизточната част на острова.
Това положение е отбелязано и от доброволците от една асоциация против 
бракониерството (комитет против избиването на птици).

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 юли 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от Правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Практиката за улов на птици посредством птичи клей и мрежи е забранена от 
Директива 2009/147/ЕО (Директива за птиците)1, както и от съответното кипърско 
законодателство. Предвид мащаба на проблема, свързан с незаконния улов и убиване 
на птици в Кипър, Комисията многократно е подчертавала пред кипърските държавни 
органи нуждата от ефективно прилагане на тези разпоредби. Въпреки постигнатия 
напредък Комисията продължава да бъде загрижена за продължаващия 
широкомащабен улов, който наскоро доведе до нуждата от конкретни мерки за 
ограничаване на проблема. Кипърските държавни органи признават обхвата на 
проблема и са съобщили какви стъпки са предприели за борба с тази незаконна 
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практика (например по-добра координация на правоприлагащите органи, засилено 
сътрудничество със засегнатите страни и зоната на Британската суверенна база, ново 
законодателство, предвиждащо глоби до 17 000 евро и три години лишаване от 
свобода, повишаване на информираността, засилени проверки по ресторантите, 
предлагащи незаконно уловени птици). Данните от мониторинга от пролетта на 2012 г. 
сочат, че са постигнати положителни резултати по отношение на намаляването на 
улова. Въпреки това Комисията продължава внимателно да следи продължаването на 
усилията, разгърнати на място с оглед значителното ограничаване на проблема, 
особено с оглед ловните дейности през есента на 2012 г. 

Освен това, отчитайки, че незаконните практики, засягащи птичите популации, са 
използват в редица страни в Европа, Комисията разработва в консултация с държавите 
членки и засегнатите страни списък от конкретни действия за справяне с проблемите, в 
който се обхващат области като мониторинга на незаконните дейности, обмен на 
информация и повишаване на информираността, както и подобряване на превенцията и 
правоприлагането.

Заключение

Комисията ще продължи да следи отблизо нелегалния улов и избиването на птици в 
Кипър с оглед гарантиране на спазването на приложимото законодателство на ЕС 
относно защитата на дивите птици. 

                                               
1 ОВ L20, 26.1.2010 г.


