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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0712/2008, Pier Luigi Bucchi, Italian kansalainen, Comitato 
Spontaneo di Cittadini "Per Lo Scalo Passageri di Porto Corsini" -ryhmän 
puolesta, Pineta Staggionin luonnonsuojelualueen aseman muuttamisesta 
Porto Corsinissa ja Marina Romeassa, Italiassa 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa huolestuneista kansalaisista koostuvan ryhmän puolesta Pineta 
Staggionin luonnonsuojelualeen aseman suunnitellusta muuttamisesta Porto Corsinissa ja 
Marina Romeassa, lähellä Ravennaa Italiassa. Vetoomuksen esittäjä toteaa, että tällainen 
muutos olisi ristiriidassa asiaa koskevan Euroopan lainsäädännön kanssa. Hän viittaa 
luontodirektiiviin ja Pineta Staggionin asemaan Natura 2000 -alueena.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 22. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

"Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä valittaa huolestuneista kansalaisista koostuvan ryhmän puolesta Pineta 
Staggionin luonnonsuojelualueen aseman suunnitellusta poistamisesta. Vetoomuksen esittäjä 
toteaa tämän olevan yhteydessä suunnitelmiin laajentaa alueen tieverkostoa tai kaventaa 
suojelualuetta. 

Vetoomuksen esittäjä mainitsee kunnan viranomaisten ja satamaviranomaisten välisen 
sopimuksen, jossa muun muassa viitataan ehdotukseen laajentaa "via Guizzettia" ja 
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suunnitelmiin poistaa joiltain Pineta Staggionin alueilta luonnonsuojelualueen asema. 
Sopimuksessa suojelualueen aseman poistamista ja tiettyjen kiinteistöjen mahdollista siirtämistä 
Ravennan kunnalle ehdotetaan vastineeksi alueista, joiden luonnon ominaisuudet vastaavat 
suojelualueeseen rajoittuvien kunnan alueiden ominaisuuksia. Vetoomuksen esittäjä vastustaa 
tieverkon laajentamista "via Guizzettissa" todeten, että laajentaminen ei ole perusteltua Porto 
Corsinin alueen parantamisen yhteydessä, ja ilmoittaa vastustavansa luonnonsuojelualueen 
aseman poistamista. Pineta Staggioni on myös yhteisön tärkeänä pitämä alue 
direktiivin 92/43/ETY, luontotyyppidirektiivi1, nojalla, ja vetoomuksen esittäjä väittää edellä 
kuvattujen suunnitelmien rikkovan luontotyyppidirektiiviä.

Komission huomautukset vetoomuksesta

Pineta Staggionin luonnonsuojelualueen aseman poistamisella ei olisi merkitystä yhteisön 
lainsäädännön täytäntöönpanon kannalta, sillä se ei vaikuttaisi alueen IT4070005 "Pineta di 
Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini" nimitykseen yhteisön tärkeänä pitämäksi 
alueeksi neuvoston direktiivin 92/43/ETY nojalla. On syytä huomata, että komissio ei ole 
tähän mennessä saanut yhtään pyyntöä tämän alueen nimityksen muuttamiseksi edellä 
mainitun direktiivin nojalla. Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaan kaikki 
suunnitelmat tai hankkeet, jotka saattavat vaikuttaa yhteisön tärkeänä pitämään alueeseen 
merkittävästi joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa, on 
arvioitava asianmukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat alueen suojelutavoitteisiin. 
Edellä mainittujen säännösten soveltaminen jatkuu myös siinä tapauksessa, että kyseisen 
alueen (kansallinen) luonnonsuojelualueen asema poistetaan.

Päätelmät

Tässä tapauksessa ei voida todeta, että yhteisön lainsäädäntöä olisi rikottu."

                                               
1 EYVL L 206, 22.7.1992.
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