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Betreft: Verzoekschrift nr. 2845/2013, ingediend door Grzegorz Łomanko (Poolse 
nationaliteit), over een vluchtverbod boven Natura 2000-gebieden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

In de directe omgeving van de militaire luchthaven in Świdwin bevinden zich het Drawski-
landschapspark en verschillende Natura 2000-gebieden. De luchthaven wordt onder meer als 
basis voor testvluchten met straalvliegtuigen gebruikt. Indiener verzoekt om vluchten met 
dergelijke vliegtuigen vanaf deze luchthaven te verbieden wegens geluidsoverlast.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 december 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

Allereerst moet worden opgemerkt dat het Natura 2000-gebied "Ostoja Drawska" (speciale 
beschermingszone krachtens de bepalingen van de vogelrichtlijn1) zich in de nabijheid van de 
militaire luchthaven van Świdwin bevindt. Op grond van artikel 6, lid 2, van de habitatrichtlijn2, 
dat ook van toepassing is op de gebieden die zijn aangewezen krachtens de vogelrichtlijn, nemen 
de lidstaten passende maatregelen om ervoor te zorgen dat in de speciale beschermingszones de 
kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten niet verslechtert en er geen 
storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen, voor zover die 

                                               
1 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van 
de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).
2 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna, PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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factoren een significant effect zouden kunnen hebben met betrekking tot de doelstellingen van 
deze richtlijn.

Dit gezegd zijnde moet worden opgemerkt dat indiener geen specifieke informatie heeft verstrekt
over hoe de militaire activiteiten de integriteit van de locatie beïnvloeden. Enkel het feit dat de 
militaire vliegtuigen over het Natura 2000-gebied vliegen betekent niet dat deze activiteiten de 
integriteit van het gebied beïnvloeden, met ecologische achteruitgang tot gevolg, of dat 
beschermde vogelsoorten er aanzienlijk door worden verstoord. In dit verband moet worden 
opgemerkt dat de geschiedenis van de militaire luchthaven van Świdwin teruggaat tot begin de 
jaren 1950 en het Natura 2000-gebied werd opgericht in oktober 2007. M.a.w. het gebied heeft 
zijn belang voor vogels weten te behouden ondanks meer dan vijf decennia militaire activiteiten 
in de nabijheid. Bovendien moet worden benadrukt dat er in de voor het gebied beschikbare 
literatuur (IBA-catalogus 2010) en het Natura 2000-beheersplan voor het gebied nergens sprake 
is van het feit dat lawaai of vervuiling door de straalvliegtuigen een van de bedreigingen vormen 
voor de natuurwaarden van het gebied.

Conclusie

De door indiener verstrekte informatie wijst niet op een schending van de EU-wetgeving.


