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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 2845/2013 af Grzegorz Łomanko, polsk statsborger, om et 
flyveforbud over et Natura 2000-område

1. Sammendrag

Drawski Landscape Park og Natura 2000-områder er beliggende i umiddelbar nærhed af 
militærlufthavnen i Świdwin. Lufthavnen benyttes bl.a. som base for testflyvninger for jetfly. 
Andrageren kræver et flyveforbud mod sådanne luftfartøjer ved den omtalte lufthavn på grund 
af den støj, de frembringer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. december 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Først og fremmest bør det bemærkes, at Natura 2000-området "Ostoja Drawska" (særligt 
beskyttelsesområde i henhold til fugledirektivet1) ligger i nærheden af militærlufthavnen i 
Świdwin. I henhold til artikel 6, stk. 2, i habitat-direktivet2, der også gælder for de lokaliteter, der 
er udpeget i henhold til fugledirektivet, skal medlemsstaterne i de særlige beskyttelsesområder 
træffe passende foranstaltninger til at undgå forringelse af naturtyperne og levestederne for 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle 
(EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).
2 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 
22.7.1992, s. 7).
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arterne i de særlige bevaringsområder samt forstyrrelser af de arter, for hvilke områderne er 
udpeget, for så vidt disse forstyrrelser har betydelige konsekvenser for dette direktivs 
målsætninger.

Det skal dog tilføjes, at andrageren ikke har givet nogen specifikke oplysninger om, hvordan den 
militære aktivitet påvirker lokalitetens integritet. Selve den kendsgerning, at militære jetfly flyver 
hen over Natura 2000-lokaliteten betyder ikke, at denne aktivitet påvirker lokalitetens integritet 
og fører til økologisk forringelse af den, eller at det i væsentlig grad forstyrrer beskyttede 
fuglearter. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at den militære lufthavn i Świdwin historisk 
kan føres tilbage til begyndelsen af 1950'erne, og at Natura 2000-området blev udpeget i oktober 
2007; dvs. at området har bibeholdt sin betydning for fugle trods mere end fem årtiers militær 
aktivitet i dets nærhed. Det bør desuden understreges, at den foreliggende litteratur vedrørende 
området (IBA-katalog 2010) og Natura 2000-forvaltningsplanen for området ikke engang 
nævner støj eller forurening forårsaget af jetfly som en trussel mod områdets naturværdier.

Konklusion

De oplysninger, som andrageren har indsendt, tyder ikke på en overtrædelse af EU-
lovgivningen.


