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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0439/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā 
Andrea Rutigliano, par to, ka Kipras Republika nepiemēro 
Direktīvu 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Kipras Republika nepiemēro Direktīvu 2009/147/EK 
par savvaļas putnu aizsardzību un ka vietējās iestādes nerīkojas, lai novērstu malumedniecību, 
it sevišķi salas dienvidaustrumos.
Šādu situāciju konstatēja arī pret malumedniecību noskaņotas organizācijas (Komiteja pret 
putnu nokaušanu) brīvprātīgie.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 19. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

Putnu ķeršanas prakse, izmantojot ar līmi noklātus zarus un tīklus, ir aizliegta ar Direktīvu 
2009/147/EK (Putnu direktīvu)1, kā arī ar attiecīgiem Kipras tiesību aktiem. Ņemot vērā to, ka 
Kiprā putnu nelegāla ķeršana un nogalināšana ir izplatīta problēma, Komisija ir atkārtoti 
uzsvērusi, ka Kipras iestādēm efektīvi jāīsteno minētie noteikumi. Neraugoties uz panākto 
progresu, Komisija vēl arvien ir nobažījusies par to, ka putnu ķeršana nav pārtraukta, un nesen 
ir norādījusi uz nepieciešamību pēc konkrētiem pasākumiem, lai atrisinātu šo problēmu. 
Kipras iestādes apzinās problēmas apmēru un ir paziņojušas par veiktajiem pasākumiem, lai 
apkarotu šo nelegālo praksi (piem., izpildiestāžu labāka koordinācija, ciešāka sadarbība ar 
ieinteresētajām personām un Britu suverēno bāzes teritoriju, jauni tiesību akti, kuros noteikti 
sankcijas — naudas sodi līdz pat EUR 17 000 un cietumsodi līdz pat trīs gadiem —, 
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informētības palielināšana, pastiprinātas pārbaudes restorānos, kuru ēdienkartē tiek piedāvāti 
putni, kas noķerti nelegāli). Pārraudzības dati, kas apkopoti par 2012. pavasari, norāda, ka ir 
sasniegti pozitīvi rezultāti, jo putnu ķeršanas gadījumu skaits ir samazinājies. Taču Komisija 
saglabā modrību attiecībā uz to centienu turpināšanu, kas veikti uz vietas, lai atrisinātu 
problēmu, jo īpaši, ņemot vērā putnu ķeršanu 2012. gada rudenī. 

Turklāt, apzinoties, ka šāda nelegāla prakse, kas ietekmē putnu populāciju, tiek veikta 
vairākās Eiropas valstīs, Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, 
pašlaik izstrādā īpašu pasākumu sarakstu, lai risinātu problēmas, aptverot tādas jomas kā 
nelegālu darbību uzraudzība, informācijas apmaiņa un informētības palielināšana, uzlabojumi 
profilakses un izpildes jomā.

Secinājums
Komisija turpinās cieši uzraudzīt nelegālās putnu ķeršanas un nogalināšanas praksi Kiprā, lai 
nodrošinātu atbilstību piemērojamiem ES tiesību aktiem par savvaļas putnu aizsardzību.
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