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Subiect: Petiția nr. 2845/2013, adresată de Grzegorz Łomanko, de cetățenie poloneză, 
privind interdicția zborurilor deasupra zonelor Natura 2000

1. Rezumatul petiției

Parcul natural Drawski și zonele Natura 2000, sunt situate în imediata vecinătate a 
aeroportului militar din Świdwin. Aeroportul este utilizat, printre altele, ca bază pentru 
zboruri de încercare pentru avioanele cu reacție. Petiționarul solicită interzicerea zborurilor 
efectuate de astfel de aeronave de la aeroportul respectiv din cauza zgomotului pe care îl 
produc.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 decembrie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

În primul rând, trebuie remarcat că, într-adevăr, situl Natura 2000 Ostoja Drawska (arie de 
protecție specială, desemnată în conformitate cu Directiva privind păsările1) se află în vecinătatea 
aeroportului militar din Świdwin. În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 
privind habitatele2, care se aplică și în cazul siturilor desemnate în conformitate cu Directiva 

                                               
1 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, JO L 20, 26.1.2010, p.7.
2 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
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privind păsările, statele membre iau măsurile necesare pentru a evita, pe teritoriul ariilor speciale 
de conservare, deteriorarea habitatelor naturale și a habitatelor speciilor, precum și perturbarea 
speciilor pentru care au fost desemnate respectivele arii, în măsura în care perturbările respective 
ar putea fi relevante în sensul obiectivelor prezentei directive.

Acestea fiind spuse, trebuie remarcat faptul că petiționarul nu a furnizat nicio informație 
specifică privind modul în care activitățile militare afectează situl. Faptul că avioanele militare cu 
reacție survolează situl Natura 2000 nu înseamnă că această activitate afectează integritatea 
sitului, ducând la deteriorarea sa din punct de vedere ecologic, sau că aceasta perturbă în mod 
semnificativ speciile protejate de păsări. În acest sens, ar trebui remarcat faptul că aeroportul 
militar din Świdwin a fost înființat la începutul anilor 1950, iar situl Natura 2000 a fost instituit 
în octombrie 2007, ceea ce înseamnă că zona și-a păstrat importanța pentru păsări în ciuda celor 
peste 50 de ani de activități militare din vecinătatea sa. În plus, ar trebui evidențiat faptul că 
documentele disponibile referitoare la acest sit (catalogul AIA pentru 2010) și planul de 
gestionare Natura 2000 referitor la acest sit nici măcar nu menționează că zgomotul sau poluarea 
cauzate de avioanele cu reacție ar reprezenta o amenințare pentru valorile naturale ale sitului.

Concluzie

Din informațiile furnizate de petiționar nu reiese că legislația UE ar fi încălcată.


