Προς: Πρόεδρο και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος
28 Μαρτίου 2017
Θέμα: ‘Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017’,
τροποποιητικός του βασικού νόμου 152(I)/2003
Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria, οι Φίλοι της Γης
Κύπρου, η Επιτροπή Ενάντια στη Σφαγή των Πουλιών (CABS) και το Ίδρυμα για την Προστασία της Βιοποικιλότητας
(SPA – Foundation Pro Biodiversity) εκφράζουν την έντονη αντίθεση τους όσον αφορά τον ‘Περί Προστασίας και
Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικό) Νόμος του 2017’, ο οποίος θα βρίσκεται σύντομα για
ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπρόσωπων.
Πιστεύουμε ότι ο συγκεκριμένος τροποποιητικός νόμος, όπως έχει διαμορφωθεί μετά από συζητήσεις στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, εισάγει σειρά χαλαρώσεων στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο χωρίς να
επιτυγχάνει την επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό του βασικού νόμου 152(Ι)/2003. Ως αποτέλεσμα αυτών των
χαλαρώσεων αναμένουμε να δημιουργηθούν σοβαρότατα προβλήματα στην αειφόρο διαχείριση των θηραμάτων,
τη διατήρηση των αγρίων πουλιών και την καλύτερη πάταξη της λαθροθηρίας και της παράνομης παγίδευσης
πουλιών στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, οι προβληματικές προτάσεις στον τροποποιητικό είναι:






Ξόβεργες: Γίνεται εισαγωγή του Άρθρου 11 (ιγ) για ξεχωριστή ρύθμιση των ξοβεργών ως παράνομο μέσο και
ακολούθως γίνεται διαφοροποίηση των εξώδικων ποινών που προτείνονται π.χ. 200 ευρώ για το αδίκημα κατοχής
και χρήσης ως 72 ξοβέργων. Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πτηνά (2009/147/EC), αφού αποτελεί χαλάρωση της εθνικής νομοθεσίας και δίνει
ένα μήνυμα αποποινικοποίησης των ξοβέργων με τα πολύ χαμηλά εξώδικα που προτείνονται.
Προσφορά θηράματος σε εστιατόρια: Γίνεται αντικατάσταση του Άρθρου 56 για να επιτρέπεται η κατανάλωση
θηράματος από κυνηγούς, το οποίο έχουν προ-μαγειρέψει και έχουν φέρει στο εστιατόριο για ιδίαν κατανάλωση.
Θεωρούμε ότι μια τέτοια πρόνοια θα είναι πρακτικά αδύνατο να ελεγχθεί αποτελεσματικά και ουσιαστικά θα
αποτελέσει το εργαλείο για να ‘νομιμοποιηθεί’ στην πράξη η προσφορά παράνομων θηρευμένων αγρίων πουλιών
στα εστιατόρια. Τονίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει επανειλημμένα από την Κυπριακή
Δημοκρατία να αναλάβει ουσιαστική δράση κατά της παράνομης προσφοράς αγρίων πουλιών στα εστιατόρια.
Εξώδικη ρύθμιση: Γίνεται τροποποίηση του Άρθρου 80 για να ρυθμίζονται όλα τα αδικήματα του συγκεκριμένου
νόμου μέσω εξώδικης ρύθμισης. Πιστεύουμε ότι η εξώδικη ρύθμιση δεν έχει την ίδια αποτρεπτική επίδραση
όπως η προσαγωγή στο δικαστήριο και η έκδοση δικαστικής ποινής. Συνάμα το άρθρο είναι τόσο περίπλοκο
όπου η εφαρμογή του στο πεδίο από τις διωκτικές αρχές θα είναι πρακτικά ανέφικτη και αναποτελεσματική.

Επισημαίνουμε ότι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8 Δεκεμβρίου 2016 παρέπεμψε τη Γαλλία στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο για την αποτυχία της να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της Οδηγίας για Πουλιά
(2009/147/ΕΚ) για την προστασία των άγριων πουλιών, και συγκεκριμένα για τη συνέχιση της παράνομης παγίδευσης
του αποδημητικού είδους Emberiza hortulana. Τονίζουμε ότι η Επιτροπή παρακολουθεί το θέμα της παράνομης
παγίδευσης στην Κύπρο για χρόνια και έχει ζητήσει από την Κυπριακή Κυβέρνηση να αναλάβει αποτελεσματική δράση
για τερματισμό της παράνομης, μη επιλεκτικής και μαζικής παγίδευσης αγρίων πουλιών στην Κύπρο.
Συμπερασματικά: Ζητούμε από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπρόσωπων να καταψηφίσει το συγκεκριμένο
τροποποιητικό νόμο, ο οποίος σε περίπτωση υπερψήφισης είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει την Κυπριακή
Δημοκρατία σε νέες περιπέτειες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

