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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į Kipro Respublikos įsipareigojimų nevykdymą pagal 
Direktyvą 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos ir į vietos valdžios institucijų 
neveiklumą kovojant su brakonieriavimu, ypač salos pietryčiuose.
Į šia padėtį atkreipė dėmesį ir kovos su brakonieriavimu asociacijos (angl. Committee Against 
Bird Slaughter) savanoriai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. liepos 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

Gaudyti paukščius klijų lazdelėmis ir labai plonais tinklais draudžiama pagal Direktyvą 
2009/147/EB (Paukščių direktyva)1, taip pat pagal susijusius Kipro teisės aktus. 
Atsižvelgdama į neteisėto paukščių gaudymo ir žudymo problemos mastą Kipre, Komisija 
nuolat pabrėžė Kipro institucijoms, kad šias nuostatas reikia veiksmingai įgyvendinti. 
Nepaisant pasiektos pažangos, Komisijai ir toliau kelia susirūpinimą tai, kad vis dar 
sugaunama daug paukščių, ir neseniai dar kartą išreiškė būtinybę imtis konkrečių priemonių 
problemai spręsti. Kipro institucijos pripažįsta problemos mastą ir pranešė apie priemones, 
kurių imtasi siekiant kovoti su šiais neteisėtais veiksmais (pvz., geresnis priežiūros institucijų 
koordinavimas, aktyvesnis bendradarbiavimas su suinteresuotaisiais subjektais ir Jungtinės 
Karalystės suverenios bazės teritorija, nauji teisės aktai, kuriais leidžiama skirti baudas iki 
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17 000 EUR ir įkalinimo iki trejų metų bausmę, sąmoningumo didinimas, didesnė kontrolė 
restoranuose, kuriuose patiekiami neteisėtai sugauti paukščiai. Iš stebėjimo duomenų, 
renkamų nuo 2012 m., matyti, kad pasiekta teigiamų rezultatų mažinant sugaunamų paukščių 
skaičių.  Tačiau Komisija ir toliau siekia, kad būtų tęsiami pradėti veiksmai siekiant 
užtikrintai išspręsti problemą, ypač turint omenyje paukščių gaudymą 2012 m. rudenį. 

Be to, pripažindama, kad neteisėta veikla, turinti įtakos paukščių populiacijai, vykdoma 
keliose Europos šalyse, Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis ir 
suinteresuotaisiais subjektais, rengia specialių veiksmų problemoms spręsti sąrašą, kuris 
apimtų tokias sritis, kaip neteisėtos veiklos stebėjimas, keitimasis informacija ir 
sąmoningumo didinimas, prevencijos ir vykdymo užtikrinimo gerinimas.

Išvada

Komisija toliau atidžiai stebės neteisėtą paukščių gaudymo ir žudymo veiklą Kipre, siekdama 
užtikrinti, kad būtų laikomasi taikytinų ES teisės aktų dėl laukinių paukščių apsaugos. 
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