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Teema: Petitsioon nr 2845/2013, mille on esitanud Poola kodanik Grzegorz Łomanko 
lennukeelu kohta üle Natura 2000 alade

1. Petitsiooni kokkuvõte

Drawsko maastikukaitseala ja Natura 2000 alad asuvad Świdwini sõjaväelennuvälja vahetus 
läheduses. Lennuvälja kasutatakse muu hulgas reaktiivlennukite katselendude baasina. 
Petitsiooni esitaja nõuab, et kõnealuselt lennuväljalt keelataks selliste õhusõidukite lennud 
nende tekitatava müra tõttu.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 9. detsembril 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Kõigepealt tuleb märkida, et Natura 2000 ala „Ostoja Drawska” (linnudirektiivi1 kohaselt 
erikaitseala) asub tõesti Świdwini sõjaväelennuvälja läheduses. Elupaikade direktiivi2 artikli 6 
lõike 2 kohaselt, mis kehtib ka linnudirektiivi kohaselt määratud alade kohta, võtavad 
liikmesriigid vajalikke meetmeid, et vältida erikaitsealadel looduslike elupaikade ja liikide 
elupaikade halvenemist ning selliste liikide häirimist, mille kaitseks alad on määratud, kuivõrd 
selline häirimine võib oluliselt mõjutada käesoleva direktiivi eesmärkide täitmist.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta, ELT L 20, 26.1.2010, lk 7.
2 Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta, EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7.
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Seda arvestades tuleks märkida, et petitsiooni esitaja ei esitanud konkreetset teavet selle kohta, 
kuidas sõjaväe tegevus ala terviklikkust mõjutab. Pelk asjaolu, et sõjaväe lennukid lendavad üle 
Natura 2000 ala, ei tähenda, et see tegevus mõjutab ala terviklikkust, tuues kaasa selle 
ökoloogilise halvenemise, või et see häirib oluliselt kaitsealuseid linnuliike. Sellega seoses tuleks 
märkida, et Świdwini sõjaväelennuvälja ajalugu ulatub 1950. aastate algusesse ja Natura 2000 
ala loodi 2007. aasta oktoobris, st ala on säilitanud oma olulisuse lindude jaoks vaatamata 
viiskümmend aastat kestnud sõjaväe tegevusele selle läheduses. Lisaks tuleks rõhutada, et ala 
kohta kättesaadavates materjalides (IBA 2010. aasta nimekiri) ja Natura 2000 ala 
majandamiskavas isegi ei mainita ala loodusrikkusi mõjutavate ohtude hulgas reaktiivlennukite 
põhjustatavat müra ega saastet.

Järeldus

Petitsiooni esitaja antud teabest ei ilmne mingisugust ELi õiguse rikkumist.


