
CM\920531PL.doc PE500.693v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0439/2012, którą złożyła Andrea Rutigliano (Włochy) w sprawie 
niestosowanie przez Republikę Cypryjską dyrektywy 2009/147/WE w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję informuje o niestosowaniu przez Republikę Cypryjską dyrektywy 
2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz o braku zaangażowania władz 
lokalnych w przeciwdziałanie kłusownictwu, w szczególności w południowo-wschodniej 
części wyspy.
Sytuację tę zaobserwowali również wolontariusze z organizacji zajmującej się 
przeciwdziałaniu kłusownictwu (Komitet ds. walki z rzezią ptaków, CABS).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 lipca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Praktyka łapania ptaków za pomocą pokrytych klejem gałęzi i drobnych sieci do łapania 
ptaków jest zabroniona zgodnie z dyrektywą 2009/147/WE (dyrektywa ptasia)1 i zgodnie z 
odnośnym ustawodawstwem cypryjskim. Z uwagi na skalę problemu nielegalnego łapania i 
zabijania ptaków na Cyprze Komisja wielokrotnie zwracała uwagę władz cypryjskich na 
konieczność skutecznego egzekwowania powyższych przepisów. Mimo osiągniętego postępu 
Komisja jest nadal zaniepokojona faktem utrzymującego się zjawiska masowego łapania 
ptaków i ostatnio dodatkowo zwróciła uwagę na konieczność podjęcia konkretnych środków 

                                               
1 DZ.U. L 20 z 26.1.2010
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w celu ograniczenia problemu. Władze cypryjskie zdają sobie sprawę ze skali problemu i 
poinformowały o krokach, jakie podjęły w celu zwalczenia tych nielegalnych praktyk (np. 
poprawa koordynacji działań organów ścigania, wzmocnienie współpracy z zainteresowanymi 
stronami i brytyjską suwerenną bazą wojskową na Cyprze, nowe przepisy pozwalające na 
nakładanie kar pieniężnych do wysokości 17 000 EUR i kar więzienia do lat trzech, 
inicjatywy uświadamiające, zwiększone kontrole w restauracjach serwujących ptaki 
pochodzące z kłusownictwa). Dane z monitoringu z wiosny 2012 r., wykazujące spadek 
praktyk łapania ptaków, świadczą o osiągnięciu pozytywnych wyników.  Jednak Komisja 
nadal uważnie przygląda się dalszym działaniom podejmowanym na miejscu w celu 
zasadniczego ograniczenia problemu, w szczególności w kontekście praktyk łapania ptaków 
jesienią 2012 r. 

Ponadto, w związku z faktem, że nielegalne praktyki wywołujące szkody w populacjach 
ptactwa mają miejsce w większej liczbie państw Europy, Komisja opracowuje, w konsultacji 
z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami, wykaz konkretnych działań 
mających na celu rozwiązanie problemu. Działania te obejmują obszary, takie jak 
monitorowanie nielegalnych praktyk, wymiana informacji oraz inicjatywy uświadamiające, 
usprawnienie działań zapobiegawczych i działań w zakresie egzekwowania przepisów. 

Podsumowanie

Komisja będzie w dalszym ciągu ściśle monitorować praktyki nielegalnego łapania i zabijania 
ptaków na Cyprze, aby zapewnić zgodność z obowiązującym ustawodawstwem unijnym w 
dziedzinie ochrony dzikiego ptactwa. 


