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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2845/2013, ktorú predkladá Grzegorz Łomanko, poľský štátny 
príslušník, o zákaze letov nad oblasťami Natura 2000

1. Zhrnutie obsahu petície

Oblasti krajinného parku Drawski Park a Natura 2000 sa nachádzajú v bezprostrednej 
blízkosti vojenského letiska Świdwin. Letisko sa využíva okrem iného ako základňa pre 
skúšobné lety prúdových lietadiel. Predkladateľ petície žiada zákaz letov takýchto lietadiel z 
uvedeného letiska kvôli hluku, ktorý spôsobujú.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 9. decembra 2014. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

V prvom rade je potrebné poznamenať, že „Ostoja Drawska“, lokalita sústavy Natura 2000 
(osobitne chránené územie vyhlásené podľa smernice o vtákoch1) sa naozaj nachádza v blízkosti 
vojenského letiska Świdwin. Podľa článku 6 ods. 2 smernice o biotopoch2, ktorá sa uplatňuje aj 
na lokality určené podľa smernice o vtákoch, členské štáty prijmú vhodné opatrenia, aby v 
oblastiach osobitnej ochrany zabránili poškodzovaniu prirodzených biotopov a biotopov druhov, 
ako aj rušeniu druhov, pre ktoré boli tieto územia vyhlásené, pokiaľ by takéto rušenie bolo 

                                               
1 Smernica 2009/147/ES Európskeho parlamentu a Rady z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva, 
Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.
2 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín, Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7. 
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podstatné vo vzťahu k cieľom tejto smernice.

Vzhľadom na uvedené by sa malo poznamenať, že predkladateľ petície neposkytol žiadne
konkrétne informácie o tom, ako vojenská činnosť ovplyvňuje integritu lokality. Samotná 
skutočnosť, že vojenské lietadlá prelietavajú nad lokalitou sústavy Natura 2000 neznamená, že 
táto činnosť má vplyv na integritu lokality a z environmentálneho hľadiska ju poškodzuje, alebo 
že výrazne ruší chránené druhy vtákov. V tejto súvislosti treba poznamenať, že vojenské letisko 
Świdwin vzniklo začiatkom päťdesiatych rokov minulého storočia a lokalita sústavy Natura 
2000 bola zriadená v októbri 2007; táto oblasť si teda pre vtáky zachováva svoj význam napriek 
viac ako piatim desaťročiam trvajúcej vojenskej činnosti v jej blízkosti. Okrem toho je potrebné 
zdôrazniť, že v dostupnej literatúre týkajúcej sa tejto lokality (katalóg významných vtáčích 
území 2010) a pláne riadenia lokality sústavy Natura 2000, sa medzi hrozbami pre prírodné 
hodnoty lokality hluk a znečistenie spôsobené prúdovými lietadlami dokonca ani neuvádza.

Záver

Informácie, ktoré poskytol predkladateľ petície, nenaznačujú porušenie práva EÚ.


