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Tárgy: Andrea Rutigliano olasz állampolgár által benyújtott 0439/2012. számú 
petíció a vadon élő madarak védelméről szóló 2009/147/EK irányelv 
alkalmazásának a Ciprusi Köztársaság általi elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a vadon élő madarak védelméről szóló 2009/147/EK irányelv 
alkalmazásának a Ciprusi Köztársaság általi elmulasztásáról tesz panaszt, valamint arról, hogy 
az orvvadászat megakadályozása terén a helyi hatóságok nem tesznek eleget 
kötelezettségeiknek, különösen a sziget délkeleti részén.
Ezt a helyzetet egy orvvadászat-ellenes önkéntes társulás (Committee Against Bird Slaughter) 
is észlelte.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. július 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

A madarak lépvesszők és ködhálók általi befogásának gyakorlatát mind a 2009/147/EK 
irányelv (madárvédelmi irányelv)1, mind az idevágó ciprusi jogszabályok tiltják. Figyelembe 
véve a madarak illegális befogására és megölésére vonatkozó probléma súlyosságát Cipruson, 
a Bizottság ismételten hangsúlyozta a ciprusi hatóságok számára a fenti rendelkezések 
hatékony végrehajtásának szükségességét. Az elért eredmények ellenére a Bizottság továbbra 
is aggodalommal figyeli, hogy még mindig tömegesen fognak be madarakat, és nemrég újra 
felvetette a konkrét intézkedések szükségességét a probléma visszaszorítása érdekében. A 
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ciprusi hatóságok elismerik a probléma súlyosságát, és tájékoztatást nyújtottak az ezen 
illegális gyakorlat felszámolására tett lépésekről (például a végrehajtó szervek jobb 
összehangolása, megerősített együttműködés az érdekelt felekkel és a brit támaszponti 
felségterülettel, új jogszabály, amely lehetővé teszi 17 000 euróig terjedő pénzbírság és három 
évig terjedő börtönbüntetés kiszabását, figyelemfelkeltés, az illegálisan befogott madarakat 
felszolgáló éttermek fokozott ellenőrzése). A 2012 tavaszára vonatkozó ellenőrző adatok azt 
mutatják, hogy pozitív eredményeket sikerült elérni a befogási mérték csökkentését illetően. 
Ennek ellenére a Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri az eddigi helyszíni törekvések 
folytatását annak érdekében, hogy ténylegesen visszaszorítsa a problémát, különös tekintettel 
a 2012 őszi befogási tevékenységekre. 

Továbbá elismerve, hogy a madárpopulációkat befolyásoló illegális gyakorlatok több európai 
országban előfordulnak, a Bizottság – a tagállamokkal és az érdekelt felekkel egyeztetve –
most dolgozza ki a problémák megoldására irányuló egyedi fellépések listáját, amely olyan 
területekre terjed ki, mint például az illegális tevékenységek felügyelete, információcsere és 
figyelemfelkeltés, megelőzés és végrehajtás javítása.

Következtetés

A Bizottság továbbra is szorosan figyelemmel követi a madarak illegális befogását és 
megölését Cipruson azzal a céllal, hogy biztosítsa a vadon élő madarak védelméről szóló 
hatályos uniós jogszabályok betartását. 
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