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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0712/2008 af Pier Luigi Bucchi, italiensk statsborger, for Comitato 
Spontaneo di Cittadini "Per Lo Scalo Passageri di Porto Corsini", om ændring af 
status for et beskyttet naturområde for Pineta Staggioni, der ligger i Porto Corsini 
og Marina Romea, Italien

1. Sammendrag

Andrageren indgiver på vegne af en komité af borgere en klage over den foretagne ændring af 
status for et beskyttet naturområde (Pineta Staggioni), som ligger i Porto Corsini og Marina 
Romea i nærheden af Ravenna i Italien. Andrageren påstår, at en sådan ændring strider mod 
den gældende EU-lovgivning. Han henviser til Habitatdirektivet og til det faktum, at området 
Pineta Staggioni er et Natura 2000-område.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. oktober 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Andragendet

Andrageren indgiver på vegne af en borgerkomité en klage over den planlagte tilbagetrækning 
af status for et beskyttet naturområde i Pineta Staggioni. Andrageren anfører, at denne 
tilbagetrækning er forbundet med planerne om at anlægge nye veje gennem området eller på 
anden måde trænge ind i området.

Andrageren nævner en aftale mellem de kommunale myndigheder og havnemyndighederne, 
hvori der bl.a. henvises til forslaget om at udvide vejen "via Giuzzetti" og planerne om at trække 
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status for visse beskyttede områder i Pineta Staggioni tilbage. Ifølge aftalen skal 
tilbagetrækningen af status som naturbeskyttet område og den mulige overførsel af visse 
ejendomme til kommunen i Ravenna ske til gengæld for tildeling af status som naturbeskyttet 
område til kommunale områder med naturrigdomme, der svarer til de naturrigdomme, der 
forekommer i de områder, der støder op til naturreservatet. Andrageren udtrykker modstand mod 
den planlagte udvidelse af vejnettet ved "via Guizzetti", idet han anfører, at den ikke er berettiget 
inden for rammerne af opgraderingen af området omkring Porto Corsini, og han udtrykker 
endvidere modstand mod tilbagetrækningen af områdets status som naturreservat. Pineta 
Staggioni er også en lokalitet af fællesskabsbetydning under habitatdirektivet, direktiv 
92/43/EF1, og andrageren hævder, at ovennævnte planer er i strid med habitatdirektivet.

Kommissionens bemærkninger til andragendet

Den mulige tilbagetrækning af Pineta Staggionis status som naturreservat har ingen betydning 
for gennemførelsen af fællesskabslovgivningen, da det ikke berører udpegelsen af lokalitet 
IT4070005 "Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini" som en lokalitet af 
fællesskabsbetydning under Rådets direktiv 92/43/EØF. Der gøres opmærksom på, at 
Kommissionen indtil nu ikke har modtaget anmodninger om at ændre status for denne lokalitet 
under ovennævnte direktiv. I overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, i habitatdirektivet skal 
alle planer eller projekter, som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan 
påvirke en lokalitet af fællesskabsbetydning væsentligt, vurderes med hensyn til deres
virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. Ovennævnte 
bestemmelser finder også anvendelse, hvis denne lokalitets (nationale) status som 
naturreservat trækkes tilbage.

Konklusioner

Der kan ikke påvises noget brud på fællesskabslovgivningen i denne sag."

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.


	770936da.doc

