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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0712/2008, ko komitejas „Per Lo Scalo Passageri di Porto 
Corsini” vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais Pier Luigi Bucchi, par 
teritorijas Pineta Staggioni dabas rezervāta statusa maiņu Porto Corsini un 
Marina Romea ciemos Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pilsoņu izveidotas komitejas vārdā izsaka iebildumus par plānoto 
aizsargājamās teritorijas statusa maiņu dabas rezervātam (Pineta Staggioni) Porto Corsini un 
Marina Romea ciemos Itālijā, Ravennas apkaimē. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tas ir 
pretrunā ar attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Viņš atsaucas uz Dzīvotņu 
direktīvu un to, ka Pineta Staggioni ir Natura 2000 teritorija.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 22. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Lūgumraksts 

Lūgumraksta iesniedzējs pilsoņu komitejas vārdā sūdzas par plānotā dabas rezervāta Pineta 
Staggioni aizsargājamās teritorijas statusa atcelšanu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tas ir 
saistīts ar plāniem būvēt jaunus ceļus šajā vietā vai vēlmi to ierobežot. 

Lūgumraksta iesniedzējs min vienošanos starp pilsētas pašvaldību un ostas iestādēm, kas cita 
starpā atsaucas uz priekšlikumu paplašināt „via Guizzetti” un uz nodomu atcelt dabas rezervāta 
statusu dažās Pineta Staggioni zonās. Saskaņā ar vienošanos dabas rezervāta statusa atcelšana un 



PE421.156v01-00 2/2 CM\770936LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

iespējamā dažu īpašumu pārcelšana uz Ravennas pašvaldību ir ierosināta apmaiņā pret tām 
pašvaldības teritorijām ar dabas īpašībām, kas ir līdzvērtīgas rezervātam blakus esošajām 
teritorijām. Lūgumraksta iesniedzējs izsaka iebildumus par plānoto ceļu tīkla paplašināšanu „via 
Guizzetti”, jo tā nepamato Porto Corsini teritorijas uzlabošanu, un izsaka iebildumus par nodomu 
atcelt dabas rezervāta aizsargājamās teritorijas statusu. Pineta Staggioni ir Kopienas nozīmes 
teritorija saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK, Dzīvotņu direktīvu1, un lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka iepriekš minētie plāni pārkāptu Dzīvotņu direktīvu.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Iespējamā Pineta Staggioni dabas rezervāta statusa atcelšana nebūtu saistīta ar Kopienas tiesību 
aktu ieviešanu un tā neietekmētu teritorijas IT4070005 „Pineta di Casalborsetti, Pineta 
Staggioni, Duna di Porto Corsini” noteikšanu par Kopienas nozīmes teritoriju Padomes
Direktīvas 92/43/EEK ietvaros. Jāatzīmē, ka līdz šim Komisija nav saņēmusi prasību mainīt 
šīs teritorijas statusu minētās Direktīvas ietvaros. Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 
3. punktu visos plānos vai projektos, kas atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem vai projektiem 
varētu būtiski ietekmēt Kopienas nozīmes teritoriju, attiecīgi jāizvērtē ietekme uz šo teritoriju, 
ievērojot tās saglabāšanas mērķus. Iepriekš minētie nosacījumi ir jāpiemēro gadījumā, ja 
(valsts) statuss dabas rezervātiem šajā teritorijā ir noņemts.

Secinājumi

Šajā jautājumā netika konstatēti EK tiesību aktu pārkāpumi.

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.
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