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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2845/2013, внесена от Грегор Ломанко, с полско 
гражданство, относно забрана за полети над площи, обхванати от „Натура 
2000“

1. Резюме на петицията

Природен парк Дравски (Drawski) и обектите по „Натура 2000“ се намират в 
непосредствена близост до военното летище в Свидвин. Наред с всичко останало, 
летището се използва като база, от която се извършват изпитателни полети с реактивни 
самолети. Вносителят на петицията иска да бъдат забранени полети на такива 
въздухоплавателни средства от посоченото летище поради генерирания от тях шум.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 декември 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Първо, следва да се отбележи, че обектът „Остожа Дравска“ по програмата „Натура 2000“  
(специална защитена зона, определена в съответствие с Директивата за птиците1) се 
намира в непосредствена близост до военното летище Свидвин. Съгласно член 6, 
параграф 2 от Директивата за местообитанията2, която се прилага и за обектите, посочени 

                                               
1 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно 
опазването на дивите птици, ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7.
2 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 
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в Директивата за птиците, държавите членки следва да вземат подходящи мерки за 
предотвратяване в специалните защитени територии на влошаването на състоянието на 
естествените местообитания на видовете, както и обезпокояване на видовете, за които са 
определени териториите, доколкото това обезпокояване може да има значително 
въздействие с оглед на целите на настоящата директива.

Във връзка с това следва да се отбележи, че вносителят не е предоставил никаква 
конкретна информация по какъв начин военните действия влияят върху съответната 
територия. Самият факт, че военните изтребители прелитат над обекта по „Натура 2000“ 
не означава, че тази дейност засяга съответния обект, водейки до влошаване на неговото 
екологично състояние, или че обезпокоява в значителна степен някои защитени видове 
птици. В тази връзка следва да се отбележи, че историята на военното летище в Свидвин 
датира от началото на 50-те години на 20 век, а обектът по „Натура 2000“ е създаден през 
октомври 2007 г.; т.е. районът е запазил своето значение за птиците, независимо от 
военните действия, провеждани в близост до района вече над пет десетилетия. Освен това 
следва да се подчертае, че в наличната информация за обекта (каталог IBA от 2010 г.) и 
Плана за управление на обекта по „Натура 2000“ дори не се споменава за шум или 
замърсяване от реактивни самолети като заплаха за природните ценности на обекта.

Заключение

Информацията, предоставена от вносителя на петицията, не потвърждава нарушение на 
правото на ЕС.

                                                                                                                                                  
дивата флора и фауна, ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.


