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Ref.: Petiția nr. 0439/2012, adresată de Andrea Rutigliano, de cetățenie italiană, privind 
neaplicarea de către Republica Cipru a Directivei 2009/147/CE privind 
conservarea păsărilor sălbatice

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță neaplicarea de către Republica Cipru a Directivei 2009/147/CE privind 
conservarea păsărilor sălbatice și lipsa unui angajament din partea autorităților locale 
împotriva braconajului, în special în sud-estul insulei.
Această situație a fost observată și de voluntarii din cadrul unei organizații antibraconaj 
(Comitetul împotriva masacrării păsărilor).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 iulie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Practica prinderii păsărilor cu ajutorul crengilor unse cu clei și al plaselor cu noduri antipăsări 
este interzisă de Directiva 2009/147/CE (Directiva „Păsări”)1, precum și de legislația cipriotă 
relevantă. Având în vedere amploarea problemei capturării ilegale cu ajutorul capcanelor și a 
omorârii păsărilor în Cipru, Comisia a subliniat în repetate rânduri autorităților cipriote 
necesitatea unei reale aplicări a acelor dispoziții. În ciuda progreselor înregistrate, Comisia 
este îngrijorată în continuare de faptul că problema capturării masive cu ajutorul capcanelor 
persistă și a reamintit recent necesitatea unor măsuri concrete de combatere a acestui 
fenomen. Autoritățile cipriote recunosc amploarea fenomenului și au comunicat măsurile 
adoptate pentru combaterea acestei practici ilegale (de exemplu, mai buna coordonare a 
organelor de ordine, cooperarea sporită cu părțile interesate și cu zona de suveranitate a 
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Regatului Unit, noua legislație ce permite aplicarea unor pedepse sub formă de amenzi în 
valoare de până la 17 000 de euro și trei ani de închisoare, sensibilizarea, intensificarea 
controalelor în restaurantele care servesc carne de la păsări capturate ilegal). Datele de 
monitorizare din primăvara lui 2012 indică obținerea unor rezultate pozitive în ceea ce 
privește scăderea nivelurilor capturilor cu ajutorul capcanelor. Totuși, Comisia rămâne 
vigilentă în ceea ce privește continuarea eforturilor depuse la fața locului în vederea reducerii 
considerabile a fenomenului, în special în ceea ce privește activitățile de capturare cu ajutorul 
capcanelor, desfășurate în toamna anului 2012. 

De asemenea, faptul că practicile ilegale afectează populațiile de păsări este recunoscut în mai 
multe state europene, iar Comisia elaborează, în consultare cu statele membre și cu părțile 
interesate, o listă de măsuri specifice pentru soluționarea problemelor, acoperind domenii 
precum monitorizarea activităților ilegale, schimbul de informații și sensibilizarea, 
ameliorarea prevenirii și a aplicării legii.

Concluzii

Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape practicile ilegale de capturare cu ajutorul 
capcanelor și de omorâre a păsărilor din Cipru, în vederea asigurării conformității cu legislația 
europeană în vigoare privind protecția păsărilor sălbatice. 
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