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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0493/2012, ingediend door Andrea Rutigliano (Italiaanse 
nationaliteit), over het niet toepassen door de Republiek Cyprus van Richtlijn 
2009/147/EG inzake het behoud van de vogelstand

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt melding van het niet toepassen door de Republiek Cyprus van richtlijn 
2009/147/EG inzake het behoud van de vogelstand en de geringe inspanningen van de lokale 
autoriteiten om stroperij tegen te gaan, in het bijzonder in het zuidoosten van het eiland. Deze 
situatie zou ook zijn vastgesteld door vrijwilligers van een vereniging gericht tegen stroperij 
(Committee Against Bird Slaughter).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 juli 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

Het uitzetten van vallen voor vogels door middel van lijmstokken en mistnetten is volgens 
Richtlijn 2009/147/EG (de vogelrichtlijn)1 en de overeenkomstige Cypriotische wetgeving 
verboden. Gezien de ernst van het probleem van het illegaal vangen en doden van vogels in 
Cyprus, heeft de Commissie de Cypriotische autoriteiten meermaals gewezen op de behoefte 
aan een effectieve uitvoering van deze wetgeving. Ondanks de geboekte vooruitgang blijft de 
Commissie bezorgd om de grootschalige vangst die blijft voortduren en heeft zij recentelijk 
de aandacht gevestigd op de noodzaak van concrete maatregelen om het probleem aan te 
pakken. De Cypriotische autoriteiten erkennen de ernst van het probleem en hebben 
meegedeeld dat ze stappen zullen ondernemen om deze illegale praktijk te bestrijden 
(bijvoorbeeld door betere coördinatie- en uitvoeringsorganen, een intensievere samenwerking 
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met de belanghebbenden en de zones onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk, 
nieuwe wetgeving met mogelijke boetes tot 17 000 euro en drie jaar gevangenisstraf, een 
verhoging van het bewustzijn, en meer controles van restaurants die illegaal gevangen vogels 
serveren). Observatiegegevens van de lente van 2012 wijzen op de positieve resultaten met 
betrekking tot het verlagen van het aantal vallen. De Commissie blijft echter waakzaam met 
betrekking tot het voortzetten van de geleverde inspanningen om het probleem in wezen aan 
te pakken, in het bijzonder met het oog op de vangst van de herfst van 2012. 

Aangezien illegale praktijken de vogelpopulatie aantasten en dit fenomeen in verschillende 
landen in Europa voorkomt, ontwikkelt de Commissie, in samenwerking met de lidstaten en 
de belanghebbenden, een lijst met specifieke acties om de problemen aan te pakken. Hierin 
worden onder andere het toezicht op illegale activiteiten, informatie-uitwisseling, een hoger 
bewustzijn, preventie en toepassingsverbeteringen behandeld.

Conclusie

De Commissie zal nauwgezet blijven toezien op het illegaal vangen en doden van vogels in 
Cyprus, met het doel de naleving van de toepasselijke EU-wetgeving inzake het behoud van 
de vogelstand te garanderen. 

                                               
1 PB L 20 van 26.1.2010.


