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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0712/2008, внесена от Pier Luigi Bucchi, с италианско гражданство, 
от името на Comitato Spontaneo di Cittadini „Per Lo Scalo Passageri di Porto 
Corsini“, относно изменение на статуса на природен резерват Pineta Staggioni 
в Porto Corsini и Marina Romea, Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от името на комитет на загрижени граждани срещу 
предприетата промяна на статуса на природен резерват (Pineta Staggioni) в Porto Corsini 
и Marina Romea в близост до Равена, Италия. Вносителят заявява, че подобни промени 
биха били в противоречие с приложимото европейско законодателство. Той се позовава 
на Директивата за местообитанията и факта, че Pineta Staggioni e територия от „Натура 
2000“. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

„Петицията

Вносителят на петицията се оплаква от името на комитет на загрижени граждани срещу 
предприетата отмяна на статуса на природен резерват Pineta Staggioni. Вносителят 
посочва, че това е свързано с плановете за изграждане на нови пътища през обекта или за 
неправомерно навлизане в него.

Вносителят споменава за споразумение между общинските и пристанищните власти, 
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което inter alia се отнася до предложението за разширяване на „via Guizzetti“ и до 
намерението за премахване на статуса на природен резерват за някои територии от Pineta 
Staggioni. Съгласно споразумението, премахването на статуса на природен резерват и 
евентуалното прехвърляне на определени имоти в собственост на община Ravenna, е 
предложено в замяна на територии на общината с природни характеристики, равностойни 
на тези на териториите, съседни на резервата. Вносителят се противопоставя на 
планираното разширение на пътната мрежа при „via Guizzetti“, като посочва, че то не е 
оправдано в рамките на модернизацията на областта Porto Corsini, и се противопоставя на 
премахването на статуса на природен резерват. Pineta Staggioni представлява наред с това 
и обект от значение за Общността съгласно Директива 92/43/ЕИО, Директивата за 
местообитанията1, и вносителят твърди, че горепосочените планове биха нарушили 
Директивата за местообитанията.

Коментари на Комисията относно петицията

Евентуалното премахване на статуса на природен резерват за Pineta Staggioni няма 
никакво отношение към прилагането на правото на Общността, тъй като не би 
засегнало предназначението на обект IT4070005 „Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, 
Duna di Porto Corsini“ като обект от значение за Общността съгласно Директива 
92/43/ЕИО на Съвета. Следва да се отбележи, че до този момент Комисията не е 
получила искане за промяна на предназначението на този обект съгласно 
горепосочената Директива. Съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за 
местообитанията, планове или проекти, които поотделно или във взаимодействие с 
други планове и проекти могат да окажат значително влияние върху обект от значение 
за Общността, се подлагат на проверка, за да се оцени въздействието им върху 
територията от гледна точка на целите на съхраняването на тази територия. 
Горепосочените разпоредби продължават да се прилагат и за случаите на премахване 
на (националния) статус на природен резерват за този обект.

Заключения

В този случай не може да бъде установено нарушение на правото на ЕС.“

                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г.
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