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Tárgy: Grzegorz Łomanko lengyel állampolgár által benyújtott 2845/2013. sz. petíció a 
Natura 2000 területek fölötti repülési tilalomról

1. A petíció összefoglalása

A Drawski Tájvédelmi Körzet és Natura 2000 területei a świdwini katonai repülőtér közvetlen 
közelében helyezkednek el. A repülőteret többek között sugárhajtású repülőgépek 
tesztrepüléseinek bázisaként használják. A petíció benyújtója az e repülőtérről induló ilyen 
repülőgépekre vonatkozóan repülési tilalmat kér bevezetni az általuk okozott zaj miatt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2014. december 9-én. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

„Először is meg kell jegyezni, hogy – a madárvédelmi irányelvnek1 megfelelően különleges 
madárvédelmi területté nyilvánított – „Ostoja Drawska” Natura 2000 terület valóban a Świdwin 
katonai repülőtér közelében található. Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (2) bekezdése 2–

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 2009/147/EK irányelve a vadon élő madarak 
védelméről, HL L 20., 2010.1.26., 7. o.
2 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről, HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
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amely a madárvédelmi irányelv értelmében kijelölt területekre is vonatkozik – értelmében a 
tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a különleges természetvédelmi területeken 
található olyan természetes élőhelytípusok és olyan fajok élőhelyei károsodásának és 
megzavarásának megakadályozására, amelyek védelmére az egyes területeket kijelölték, 
amennyiben a zavarás mértéke ezen irányelv céljaira tekintettel jelentős hatással lehet.

Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy a petíció benyújtója nem bocsátott rendelkezésre konkrét 
információkat arról, hogy a katonai tevékenység milyen módon befolyásolja a terület épségét. A 
puszta tény, hogy katonai sugárhajtású repülőgépek repülnek a Natura 2000 terület felett, nem 
jelenti azt, hogy ez a tevékenység befolyásolja a terület épségét és ökológiai romlásához vezet, 
vagy jelentősen megzavarja a védett madárfajokat. E tekintetben meg kell jegyezni, hogy 
Świdwin katonai repülőterének történelme az 1950-es évek elejére nyúlik vissza, és a Natura 
2000 területet 2007 októberében hozták létre, vagyis a terület a közelében több mint öt évtizeden 
keresztül folytatott katonai tevékenység ellenére is megőrizte jelentőségét a madarak számára. 
Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy a területtel kapcsolatban rendelkezésre álló szakirodalom 
(2010-es IBA-katalógus) és a területre vonatkozó Natura 2000 gazdálkodási terv egyáltalán nem 
említi a sugárhajtású repülőgépek által okozott zajt vagy szennyezést a terület természeti értékeit 
fenyegető veszélyek között.

Következtetés

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott információk nem utalnak az uniós jog 
megsértésére.


