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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0712/2008, imressqa minn Pier Luigi Bucchi, ta’ nazzjonalità Taljana, 
f’isem il-‘Comitato Spontaneo di Cittadini “Per Lo Scalo Passageri di Porto 
Corsini”’, dwar il-bidla fl-istejtus ta’ riserva naturali ta’ Pineta Staggioni f’Porto 
Corsini u Marina Romea, l-Italja 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta f’isem kumitat ta’ ċittadini mħassbin dwar il-bidla ppjanata tal-istejtus 
protett ta’ riserva naturali (Pineta Staggioni) f’Porto Corsini u Marina Romea, viċin Ravenna 
fl-Italja. Il-petizzjonant jiddikkjara li bidla bħal din tikkunfliġġi mal-leġiżlazzjoni Ewropea
rilevanti. Huwa jirreferi għad-Direttiva tal-Ħabitats u għall-fatt li Pineta Stagioni hija zona ta’
Natura 2000.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.

‘Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta f’isem kumitat ta’ ċittadini mħassbin dwar it-tneħħija ppjanata tal-istejtus 
protett ta’ riserva naturali ta’ Pineta Staggioni. Il-petizzjonant jgħid li dan huwa marbut mal-
pjanijiet biex jinbnew toroq ġodda li jgħaddu mis-sit jew jinbnew fuqu. 

Il-petizzjonant isemmi ftehim bejn l-awtoritajiet tal-muniċipalità u tal-port, li fost ħwejjeġ oħra, 
jirreferi għall-proposta ta' tkabbir ta' "via Guizzetti" u għall-ħsieb li jitneħħa l-istejtus  ta’ Riserva 
Naturali minn xi zoni tal-Pineta Staggioni. Skont il-ftehim, it-tneħħija tal-istejtus ta’ Riserva 
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Naturali, u t-trasferiment possibbli ta’ xi proprjetajiet għall-Muniċipalità ta’ Ravenna, huwa 
propost bħala skambju  ma’ zoni tal-muniċipalità b’karatteristiċi naturali ekwivalenti għal dawk 
taz-zoni ta’ ħdejn ir-riserva. Il-petizzjonant jikkuntesta t-tkabbir tan-netwerk tat-toroq f’"via 
Guizzetti" u jgħid li mhuwiex ġustifikat fi ħdan l-iżvilupp taz-zona ta’ Porto Corsini u 
jikkontesta t-tneħħija tal-istejtus protett ta’ Riserva Naturali. Pineta Staggioni hija wkoll Sit ta’ 
Importanza Komunitarja skont id-Direttiva 92/43/KEE, id-Direttiva tal-Ħabitats1, u l-
petizzjonant jisħaq li l-pjanijiet ta’ hawn fuq jiksru d-Direttiva tal-Ħabitats.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

It-tneħħija possibbli tal-istejtus ta’ Riserva Naturali għal Pineta Staggioni m’għandhiex xi 
rilevanza għall-implimentazzjoni tal-liġi Komunitarja, minħabba li ma taffettwax l-assenjazzjoni 
tas-sit IT4070005 "Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini" bħala Sit ta’ 
Importanza Komunitarja skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE. Ġie nnotat li l-
Kummissjoni s’issa ma rċeviet l-ebda talba għal bidla fl-assenjazzjoni ta’ dan is-sit skont id-
Direttiva msemmija hawn fuq. Skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva tal-Ħabitats, kwalunkwe 
pjan jew proġett li x’aktarx ikollu effetti negattivi kbar fuq Sit ta' Importanza Komunitarja, 
“jew b'mod individwali jew inkella flimkien ma’ xi pjanijiet jew proġetti oħra, għandu jkun 
suġġett għal evalwazzjoni xierqa  tal-implikazzjonijiet tiegħu  għas-sit, in vista tal-għanijiet ta' 
konservazzjoni tas-sit.” Id-dispożizzjonijiet ta’ hawn fuq, jibqgħu japplikaw ukoll f'każ li 
jitneħħa l-istejtus (nazzjonali) ta’ Riserva Naturali.

Konklużjonijiet

Ma jista’ jiġi identifikat l-ebda ksur tal-liġi Komunitarja.’

                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992
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