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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0439/2012 af Andrea Rutigliano, italiensk statsborger, om 
Republikken Cyperns manglende gennemførelse af direktiv 2009/147/EF om 
beskyttelse af vilde fugle

1. Sammendrag

Andrageren gør opmærksom på Republikken Cyperns manglende gennemførelse af 
direktiv 2009/147/EF om beskyttelse af vilde fugle og de lokale myndigheders manglende 
indsats for at bekæmpe ulovlig fuglejagt, især på øens sydøstlige del.
Dette forhold er også påpeget af frivillige fra en organisation til bekæmpelse af ulovlig 
fuglejagt (Komitéen mod Fuglemord, CABS).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. juli 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

Praksissen med fældefangst af fugle ved hjælp af limpinde og finmaskede net er forbudt såvel 
i henhold til direktiv 2009/147/EF (fugledirektivet)1 som i den relevante cypriotiske 
lovgivning. I betragtning af størrelsen af problemet med ulovlig fældefangst og drab på fugle i
Cypern har Kommissionen gentagne gange over for de cypriotiske myndigheder understreget 
nødvendigheden af en effektiv håndhævelse af de nævnte bestemmelser. Selv om der er gjort 
fremskridt, har Kommissionen beklageligvis måttet konstatere, at der stadig foregår storstilet 
fældefangst, og har for nylig påpeget, at der er behov for yderligere konkrete foranstaltninger 
til at bekæmpe problemet. De cypriotiske myndigheder erkender problemets omfang og har 
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redegjort for de skridt, de har taget til at bekæmpe denne ulovlige praksis (dvs. forbedring af 
koordineringen mellem de håndhævende organer, styrkelse af samarbejdet mellem 
interessenterne og de militære områder, der henhører under britisk overhøjhed, indførelse af 
ny lovgivning, der gør det muligt at idømme bøder på op til 17 000 EUR og tre års fængsel, 
oplysningskampagner og øget kontrol med restauranter, der serverer fjerkræ hidrørende fra 
ulovlig jagt).  Overvågningsdata fra foråret 2012 tyder på, at anstrengelserne er begyndt at 
bære frugt i form af et faldende antal fældefangster. Kommissionen holder imidlertid fortsat 
skarpt øje med den fortsatte indsats på lokalt plan med henblik på at sikre en væsentlig 
reduktion af problemets omfang, ikke mindst i forbindelse med fangstaktiviteterne i efteråret 
2012. 

Herudover er Kommissionen ud fra en erkendelse af, at ulovlige aktiviteter til skade for 
fuglebestandene er et fænomen, der forekommer i adskillige lande i Europa, i samarbejde med 
medlemsstaterne og andre interessenter i færd med at udarbejde en liste over specifikke tiltag 
til bekæmpelse af problemerne, herunder bl.a. overvågning af ulovlige aktiviteter, 
informationsudveksling og oplysningskampagner, samt forbedret forebyggelse og 
håndhævelse.

Konklusion

Kommissionen vil fortsat holde skarpt øje med praksissen med ulovlig fældefangst af og drab 
på fugle i Cypern med henblik på at sikre overholdelsen af gældende EU-ret om beskyttelse af 
vilde fugle. 


