
CM\1053042SV.doc PE551.853v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2014–2019

Utskottet för framställningar

28.2.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 2845/2013, ingiven av Grzegorz Łomanko, 
polsk medborgare, om ett flygförbud över Natura 2000-områden

1. Sammanfattning av framställningen

Landskapsparken Drawski och Natura 2000-områden är belägna i omedelbar närhet av den 
militära flygplatsen i Świdwin. Flygplatsen används bland annat som bas för testflygning av 
jetflygplan. Framställaren kräver ett förbud mot flygning med sådana flygplan från den 
flygplatsen på grund av det buller de orsakar.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 9 december 2014. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

För det första bör det noteras att Natura 2000-området Ostoja Drawska (ett särskilt 
skyddsområde som utsetts i enlighet med fågeldirektivet1) ligger i närheten av Świdwins 
militära flygplats. Enligt artikel 6.2 i habitatdirektivet2, som även är tillämplig på de områden 
som utsetts i enlighet med fågeldirektivet, ska medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att i 
de särskilda bevarandeområdena ”förhindra försämring av livsmiljöerna och habitaten för arterna 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar, 
EUT L 20, 26.1.2010, s. 7.
2 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, 
EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
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samt störningar av de arter för vilka områdena har utsetts, om sådana störningar kan ha 
betydande konsekvenser för målen med detta direktiv”.

Med detta sagt kan man konstatera att framställaren inte har lämnat några specifika uppgifter om 
hur den militära verksamheten påverkar områdets integritet. Enbart den omständigheten att de 
militära flygplanen flyger över Natura 2000-område innebär inte att denna verksamhet påverkar 
områdets integritet och leder till ekologisk försämring eller väsentligt stör de skyddade 
fågelarterna. I detta avseende bör det noteras att den militära flygplatsen i Świdwin går tillbaka 
till början av 1950-talet och att Natura 2000-området inrättades i oktober 2007, vilket innebär att 
området har behållit sin betydelse för fåglarna trots mer än fem årtionden av militär verksamhet i 
närheten. Det bör dessutom understrykas att den tillgängliga litteraturen för området 
(förteckningen över viktiga fågelområden från 2010) och områdets Natura 2000-förvaltningsplan 
inte ens nämner buller eller föroreningar från flygplanen bland hoten mot områdets naturvärden.

Slutsats

Framställarens uppgifter tyder inte på någon överträdelse av EU-rätten.


