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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Pier Luigi Bucchi, olasz állampolgár által, a Comitato Spontaneo di Cittadini „Per 
Lo Scalo Passageri di Porto Corsini”nevében benyújtott, 0712/2008. számú 
petíció a Pineta Staggioni in Porto Corsini és a Marina Romea (Olaszország) 
területek természetvédelmi területi jellegének megváltoztatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az érintett lakosok bizottsága nevében aggodalmát fejezi ki a Porto 
Corsini és Marina Romea területén található, Ravenna (Olaszország) közelében fekvő 
természetvédelmi terület (Pineta Staggioni) védett státuszának megváltoztatása miatt. A 
petíció benyújtója kiemeli, hogy ez a változtatás sértené a vonatkozó európai jogszabályokat. 
Utal az élőhelyvédelmi irányelvre, illetve arra, hogy Pineta Staggioni a Natura 2000 hálózat 
része.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

„A petíció

A petíció benyújtója az érintett lakosok bizottsága nevében aggodalmát fejezi ki Pineta 
Staggioni természetvédelmi terület védett státuszának tervezett visszavonása miatt. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy ez a területen keresztülvezető és azt jogtalanul elfoglaló új közutak 
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építésére vonatkozó tervekkel függ össze. 

A petíció benyújtója megemlíti az önkormányzati és a kikötői hatóságok közötti megállapodást, 
amely többek között utal a „via Guizzetti” kibővítését célzó javaslatra és arra a szándékra, hogy 
megszüntessék a Pineta Staggioni egyes területeinek természetvédelmi területi státuszát. A 
megállapodás szerint a természetvédelmi területi státusz megszüntetését és bizonyos ingatlanok 
Ravenna önkormányzatának való lehetséges átadását az önkormányzat olyan területeiért 
cserében javasolják, amelyek a természetvédelmi terület szomszédos részeivel egyenértékű 
természeti jellemzőkkel rendelkeznek. A petíció benyújtója tiltakozásának ad hangot a közúti 
hálózat „via Guizzetti” vonalán történő tervezett bővítése miatt, és azt állítja, hogy ez a Porto 
Corsini terület fejlesztésén belül nem indokolt, továbbá tiltakozik a természetvédelmi terület 
védett státuszának megszüntetése miatt. A Pineta Staggioni egyben a 92/43/EGK irányelv, azaz 
az élőhelyvédelmi irányelv1 szerinti közösségi jelentőségű terület, és a petíció benyújtója azt 
állítja, hogy a fenti tervek az élőhelyvédelmi irányelvbe ütköznének.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Pineta Staggioni természetvédelmi státusza lehetséges megszüntetésének nem lenne jelentősége 
a közösségi jog végrehajtása szempontjából, mivel nem érintené az IT4070005 „Pineta di 
Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini” területnek a 92/43/EGK irányelv szerinti 
közösségi jelentőségű területként történő kijelölését. Meg kell jegyezni, hogy a Bizottsághoz 
eddig még nem érkezett be kérelem e terület fent említett irányelv szerinti kijelölésének 
megváltoztatása iránt. Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdése szerint –
figyelembe véve az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket –
megfelelő vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely 
akár önmagában, akár pedig más terv vagy program részeként valószínűleg jelentős hatást fog 
gyakorolni valamely közösségi jelentőségű természeti területre. A fenti rendelkezések abban 
az esetben is tovább érvényesülnek, ha megszűnik az adott terület (nemzeti) természetvédelmi 
területi státusza.

Következtetések

Ebben az ügyben nem állapítható meg a közösségi jog megsértése.”

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.
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