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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 2845/2013, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Grzegorz 
Łomanko, par aizliegumu veikt lidojumus virs Natura 2000 teritorijām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Drawski ainavu parks un Natura 2000 teritorijas atrodas Świdwin lidostas tiešā tuvumā. Šo 
lidostu cita starpā izmanto kā bāzi reaktīvo lidmašīnu izmēģinājuma lidojumiem. 
Lūgumraksta iesniedzējs prasa aizliegt šādu lidmašīnu lidojumus no minētās lidostas to radītā 
trokšņa dēļ.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 9. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Pirmkārt, jāatzīmē, ka Natura 2000 teritorija "Ostoja Drawska" (īpaša aizsargājamā teritorija 
saskaņā ar putnu direktīvu1) tiešām  atrodas netālu no Świdwin militārās lidostas. Dzīvotņu 
direktīva2 attiecas arī uz teritorijām, kurām statuss piešķirts saskaņā ar putnu direktīvu, un tās 
6. panta 2. punktā ir teikts, ka dalībvalstis „veic attiecīgus pasākumus, lai īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās novērstu dabisko dzīvotņu un sugu dzīvotņu noplicināšanos, kā arī lai 
novērstu traucējumu, kas skar sugas, kuru dēļ noteikta attiecīgā teritorija, ja šāds traucējums 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.
2 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko biotopu un savvaļas faunas un floras 
aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
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varētu būt nozīmīgs attiecībā uz šīs direktīvas mērķiem”.

Ņemot to vērā, jāatzīmē, ka lūgumraksta iesniedzējs nenorādīja konkrētu informāciju par to, 
kā militārās darbības tieši ietekmē teritorijas integritāti. Tikai tas vien, ka militārās reaktīvās 
lidmašīnas lido pāri Natura 2000 teritorijai, nenozīmē, ka šādas darbības negatīvi ietekmē 
teritorijas integritāti, izraisot tās ekoloģiskā stāvokļa pasliktināšanos, vai ka tas nopietni kaitē 
aizsargājamajām putnu sugām. Šajā sakarībā jāatzīmē, ka Swidwin militārā lidosta tika 
izveidota 1950. gadu sākumā, bet Natura 2000 teritorija –– 2007. gada oktobrī, proti, teritorija 
joprojām ir nozīmīga vieta putniem, neskatoties uz militārajām izmēģinājuma darbībām tās 
tiešā tuvumā vairāk nekā piecdesmit gadu garumā. Turklāt jāuzsver, ka par teritoriju 
pieejamajā literatūrā (IBA katalogs, 2010. gads) un Natura 2000 teritorijas apsaimniekošanas 
plānā ne troksnis, ne piesārņojums, ko rada reaktīvās lidmašīnas, nav pat pieminēts kā 
apdraudējums teritorijas dabas vērtībām.

Nobeigums

Lūgumraksta iesniedzēja sniegtajā informācijā nav norādes uz ES tiesību aktu pārkāpumu.


