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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0439/2012 του Andrea Rutigliano (Ιταλού υπηκόου), σχετικά με τη 
μη εφαρμογή, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ που αφορά την προστασία των άγριων πτηνών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τη μη εφαρμογή, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, της 
οδηγίας 2009/147/ΕΚ που αφορά την προστασία των άγριων πτηνών, καθώς και την 
αδράνεια των τοπικών αρχών κατά της λαθροθηρίας, ιδιαίτερα στις νοτιο-ανατολικές 
περιοχές του νησιού.
Αυτή η κατάσταση φέρεται να έχει διαπιστωθεί και από τους εθελοντές μιας ένωσης κατά της 
λαθροθηρίας (Committee Against Bird Slaughter).

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Ιουλίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Η πρακτική της σύλληψης πτηνών με βέργες και δίκτυα απαγορεύεται από την Οδηγία 
2009/147/ΕΚ (Οδηγία περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών) καθώς και από τη σχετική 
Κυπριακή νομοθεσία. Σχετικά με την έκταση του προβλήματος της παράνομης σύλληψης και 
θανάτωσης πτηνών στην Κύπρο, η Επιτροπή έχει επανειλημμένως τονίσει προς τις κυπριακές 
αρχές την ανάγκη πραγματικής εφαρμογής των διατάξεων αυτών. Παρά την όποια πρόοδο 
έχει επιτευχθεί, η Επιτροπή εξακολουθεί να ανησυχεί λόγω της  συνεχιζόμενης σε μεγάλη 
έκταση σύλληψης πτηνών και πρόσφατα επανήλθε στην ανάγκη λήψης συγκεκριμένων 
μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι κυπριακές αρχές αναγνωρίζουν την 
έκταση του προβλήματος και ανακοίνωσαν τις ενέργειές τους για την καταπολέμηση αυτής 
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της παράνομης πρακτικής (π.χ. καλύτερος συντονισμός μεταξύ των αρχών ελέγχου, 
εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων και της στρατιωτικής βάσης υπό 
βρετανική κυριαρχία καθώς και νέα νομοθεσία που προβλέπει πρόστιμα έως και 17.000 ευρώ 
και φυλάκιση τριών ετών, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και αυξημένους ελέγχους στα 
εστιατόρια που σερβίρουν κρέας πτηνών που έχουν συλληφθεί με παράνομες πρακτικές.  Τα 
στοιχεία από έλεγχο που διεξήχθη το 2012 δείχνουν ότι έχουν επιτευχθεί θετικά 
αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση των επιπέδων σύλληψης. Η Επιτροπή, ωστόσο, 
παραμένει σε επιφυλακή για να μην ατονήσουν οι προσπάθειες που γίνονται επί τόπου, 
προκειμένου το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί ριζικά, κυρίως εν όψει των δραστηριοτήτων 
σύλληψης του φθινοπώρου 2012. 

Επιπλέον, επειδή η Επιτροπή έχει επίγνωση του ότι σε διάφορες χώρες της Ευρώπης 
ασκούνται παράνομες πρακτικές που πλήττουν τον πληθυσμό των πτηνών, καταρτίζει, σε 
συνεννόηση με τα κράτη μέλη και τους αρμόδιους φορείς, κατάλογο ειδικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος που καλύπτει ζητήματα όπως η παρακολούθηση των 
παράνομων δραστηριοτήτων, η ανταλλαγή πληροφοριών και οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης, η πρόληψη και η εφαρμογή.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις πρακτικές παράνομης 
σύλληψης και θανάτωσης πτηνών στην Κύπρο, για να εξασφαλίσει την εφαρμογή με την 
ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των άγριων πτηνών. 
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