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Θέμα: Αναφορά αριθ. 2845/2013 του Grzegorz Łomanko, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απαγόρευση πτήσεων πάνω από περιοχές Natura 2000

1. Περίληψη της αναφοράς

Το πάρκο Drawski και οι περιοχές Natura 2000 βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με το 
στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Świdwin. Το αεροδρόμιο χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, ως 
βάση για δοκιμαστικές πτήσεις αεριωθούμενων αεροσκαφών. Ο αναφέρων ζητεί την 
απαγόρευση πτήσεων των συγκεκριμένων αεροσκαφών από το εν λόγω αεροδρόμιο, λόγω 
του θορύβου που προκαλούν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Δεκεμβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

«Αρχικά πρέπει να σημειωθεί ότι η περιοχή Natura 2000 που ονομάζεται "Ostoja Drawska" 
(ζώνη ειδικής προστασίας η οποία χαρακτηρίστηκε βάσει της οδηγίας για τα πτηνά1) όντως 
βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Świdwin. Σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας για τους οικότοπους2, το οποίο ισχύει επίσης για τις περιοχές 

                                               
1 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατήρησης των άγριων πτηνών, ΕΕ L 20, 26.1.2010, σ. 7.
2 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικότοπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7.
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οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως προστατευόμενες βάσει της οδηγίας για τα πτηνά, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να αποφεύγουν, στις ειδικές ζώνες διατήρησης, την 
υποβάθμιση των φυσικών οικότοπων και των ενδιαιτημάτων ειδών, καθώς και την ενόχληση 
των ειδών για τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως προστατευόμενες οι ζώνες αυτές, στο βαθμό 
στον οποίο η ενόχληση αυτή μπορεί να είναι σημαντική όσον αφορά τους στόχους της εν λόγω 
οδηγίας.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ο αναφέρων δεν παρέσχε καμία συγκεκριμένη πληροφορία 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι στρατιωτικές δραστηριότητες επηρεάζουν την 
ακεραιότητα της περιοχής. Απλώς και μόνο το γεγονός ότι στρατιωτικά αεροσκάφη ίπτανται 
επάνω από την περιοχή Natura 2000 δεν σημαίνει ότι η εν λόγω δραστηριότητα επηρεάζει την 
ακεραιότητα της περιοχής, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμισή της ή τη σημαντική 
ενόχληση των προστατευόμενων ειδών πτηνών. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να αναφερθεί ότι η 
ιστορία του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Świdwin χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1950 και ότι η περιοχή Natura 2000 χαρακτηρίστηκε ως προστατευόμενη τον Οκτώβριο του 
2007. Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή έχει διατηρήσει τη σημασία της για τα πτηνά παρά τη 
στρατιωτική δραστηριότητα που σημειώνεται στη γειτνιάζουσα περιοχή της εδώ και 
περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Επιπροσθέτως, πρέπει να επισημανθεί ότι η διαθέσιμη 
βιβλιογραφία (πίνακας ΙΒΑ 2010) και το πλάνο διαχείρισης Natura 2000 για την περιοχή δεν 
αναφέρουν καν θόρυβο ή ρύπανση εξαιτίας της πτήσης αεροσκαφών μεταξύ των απειλών 
ενάντια στην ποιότητα του περιβάλλοντος της συγκεκριμένης περιοχής.

Συμπέρασμα

Οι πληροφορίες που παρέχει ο αναφέρων δεν υποδηλώνουν παραβίαση της νομοθεσίας της 
ΕΕ.


