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Suġġett: Petizzjoni 2845/2013, imressqa minn Grzegorz Łomanko, ta’ ċittadinanza 
Pollakka, dwar il-projbizzjoni tat-titjir fuq żoni tan-Natura 2000

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-Park tal-Pajsaġġ ta’ Drawski u ż-żoni tan-Natura 2000 jinsabu fil-viċinanza immedjata tal-
ajruport militari fi Świdwin. L-ajruport jintuża, fost affarijiet oħra, bħala bażi għat-testijiet tat-
titjira għall-inġenji tal-ajru ġett. Il-petizzjonant jitlob projbizzjoni fuq it-titjiriet ta’ dawn l-
inġenji tal-ajru minn dan l-ajruport minħabba l-istorbju li jiġġeneraw.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ Diċembru 2014. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 216(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2015

“L-ewwel nett għandu jiġi nnutat li tabilħaqq, is-sit tan-Natura 2000 ‘Ostoja Drawska’ (Żona ta’ 
Protezzjoni Speċjali deżinjata skont id-Direttiva dwar l-Għasafar1) jinsab fil-viċinanza tal-
ajruport militari fi Świdwin. Skont l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats2, li japplika 
wkoll għas-siti deżinjati skont id-Direttiva dwar l-Għasafar, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jevitaw, fiż-żoni speċjali ta’ konservazzjoni, id-deterjorament tal-ħabitat 

                                               
1 Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7.
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna 
u l-flora selvaġġa, ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.
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naturali u l-ħabitat tal-ispeċi kif ukoll it-tfixkil tal-ispeċi li għalihom ġew nominati ż-żoni, sa fejn 
dak it-tfixkil jista’ jkun sinifikanti meta jitqies skont l-għanjiet ta’ din id-Direttiva.

Minkejja dan, għandu jiġi nnutat li l-petizzjonant ma pprovda l-ebda informazzjoni speċifika 
dwar kif l-attività militari taffettwa l-integrità tas-sit. Il-fatt biss li l-ġettijiet militari jtiru fuq is-sit 
tan-Natura 2000 ma jfissirx li din l-attività taffettwa l-integrità tas-sit, u twassal għad-
deterjorament ekoloġiku tiegħu, jew li tiddisturba b'mod sinifikanti l-ispeċijiet protetti tal-
għasafar. F'dan ir-rigward għandu jiġi nnutat li l-istorja tal-ajruport militari fi Świdwin tmur lura 
għall-bidu tal-ħamsinijiet u s-sit tan-Natura 2000 ġie stabbilit f'Ottubru 2007; jiġifieri ż-żona 
żammet l-importanza tagħha għall-għasafar minkejja li għaddew iżjed minn ħamsin sena ta' 
attività militari fil-viċinanza tagħha. Barra minn hekk, għandu jiġi enfasizzat li l-letteratura 
disponibbli għas-sit (Katalogu IBA 2010) u l-pjan ta' ġestjoni tan-Natura 2000 għas-sit lanqas 
biss isemmu l-istorbju jew it-tniġġis ikkawżati mill-ġettijiet fost it-theddid għall-valuri naturali 
tas-sit.

Konklużjoni

L-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant ma tindikax ksur tad-dritt tal-UE.


