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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0712/2008, του Pier Luigi Bucchi, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
επιτροπής «Comitato Spontaneo di Cittadini ‘Per Lo Scalo Passageri di Porto 
Corsini’», σχετικά με την τροποποίηση του καθεστώτος προστασίας του φυσικού 
καταφυγίου της Pineta Staggioni στο Porto Corsini και τη Marina Romea, στην 
Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει, εξ ονόματος μιας επιτροπής πολιτών, τη σχεδιαζόμενη 
τροποποίηση του καθεστώτος προστασίας του φυσικού καταφυγίου (Pineta Staggioni) στο 
Porto Corsini και στη Marina Romea, κοντά στη Ravenna της Ιταλίας. Ο αναφέρων 
υποστηρίζει ότι μια τέτοια αλλαγή θα αντέβαινε στη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
Αναφέρεται στην οδηγία για τους οικοτόπους και επισημαίνει το γεγονός ότι η Pineta 
Staggioni είναι περιοχή του δικτύου Natura 2000.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται εξ ονόματος μιας επιτροπής πολιτών που ανησυχούν για τη 
σχεδιαζόμενη ανάκληση του καθεστώτος προστατευόμενου φυσικού καταφυγίου της περιοχής
Pineta Staggioni. Ο αναφέρων δηλώνει ότι αυτό συνδέεται με σχέδια είτε κατασκευής νέων 
οδών που θα διασχίζουν την περιοχή είτε καταπάτησής της.
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Ο αναφέρων κάνει λόγο για μια συμφωνία μεταξύ των δημοτικών και λιμενικών αρχών που 
μεταξύ άλλων αναφέρεται στην πρόταση διεύρυνσης της «via Guizzetti» και στην πρόθεση 
ανάκλησης του καθεστώς φυσικού καταφυγίου ορισμένων τμημάτων της Pineta Staggioni. 
Σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία, η ανάκληση του καθεστώς φυσικού καταφυγίου, και η 
ενδεχόμενη μεταφορά ορισμένων ιδιοκτησιών στον δήμο της Ravenna, προτείνεται ως 
αντάλλαγμα για περιοχές του δήμου με φυσικά χαρακτηριστικά ισοδύναμα με αυτά των 
παρακείμενων περιοχών του φυσικού καταφυγίου. Ο αναφέρων αντιτίθεται στη σχεδιαζόμενη 
επέκταση του οδικού δικτύου της «via Guizzetti» με το επιχείρημα ότι δεν είναι δικαιολογημένη 
χωρίς την αναβάθμιση της περιοχής του Porto Corsini, και εκφράζει την αντίθεσή του στην 
ανάκληση του καθεστώς φυσικού καταφυγίου. Η περιοχή Pineta Staggioni είναι επίσης τόπος 
κοινοτικής σημασίας βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, της οδηγίας για τους οικοτόπους1, και ο 
αναφέρων ισχυρίζεται ότι τα προαναφερόμενα σχέδια θα παραβίαζαν την οδηγία για τους 
οικοτόπους.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η ενδεχόμενη ανάκληση του καθεστώς φυσικού καταφυγίου της Pineta Staggioni δεν σχετίζεται 
με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, καθώς δεν θα επηρέαζε τον χαρακτηρισμό του τόπου
IT4070005 «Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini» ως τόπου 
κοινοτικής σημασίας βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
μέχρι στιγμής η Επιτροπή δεν έχει λάβει αίτημα αλλαγής του χαρακτηρισμού του τόπου 
αυτού βάσει της προαναφερθείσας οδηγίας. Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, της 
οδηγίας για τους οικοτόπους, κάθε σχέδιο, το οποίο είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά 
τόπο κοινοτικής σημασίας, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως 
προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Οι 
ανωτέρω διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν σε περίπτωση ανάκλησης του (εθνικού) 
καθεστώτος φυσικού καταφυγίου του τόπου.

Συμπέρασμα

Στην προκειμένη περίπτωση δεν στοιχειοθετείται παραβίαση του κοινοτικού δικαίου.

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992
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