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Commissie verzoekschriften

20.02.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0712/2008, ingediend door Pier Luigi Bucchi (Italiaanse 
nationaliteit), namens het Comitato Spontaneo di Cittadini “Per Lo Scalo 
Passageri di Porto Corsini”, over wijziging van de status van beschermd 
natuurgebied voor de Pineta Staggioni in Porto Corsini en Marina Romea, Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener tekent namens een comité van betrokken burgers bezwaar aan tegen de voorgenomen 
wijziging van de status van een beschermd natuurgebied (Pineta Staggioni) dat gelegen is in 
Porto Corsini en Marina Romea in de buurt van Ravenna in Italië. Indiener stelt dat een 
dergelijke wijziging in strijd is met de toepasselijke Europese wetgeving. Hij wijst op de 
Habitatrichtlijn en op het feit dat het gebied van de Pineta Staggioni een Natura 2000-gebied 
is. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

‘Het verzoekschrift

Indiener tekent namens een comité van betrokken burgers bezwaar aan tegen de voorgenomen 
wijziging van de status van beschermd natuurgebied Pineta Staggioni. Indiener beweert dat deze
in verband staat met plannen voor de aanleg van nieuwe wegen door dit gebied of om het
anderszins aan te tasten.

Indiener wijst op een overeenkomst tussen de gemeentelijke en de havenautoriteiten, waarin 
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onder andere wordt verwezen naar het voorstel voor uitbreiding van de "via Guizzetti" en naar 
het voornemen om de status van beschermd natuurgebied voor enkele van de gebieden van de 
Pineta Staggioni te wijzigen. Volgens deze overeenkomst wordt het voorstel tot wijziging van de 
status van beschermd natuurgebied en de mogelijke overdracht van bepaalde eigendommen aan
de gemeente Ravenna gedaan in ruil voor gebieden van de gemeente die dezelfde natuurlijke 
kenmerken bezitten als de gebieden die aan het natuurgebied grenzen. Indiener verzet zich tegen 
de voorgenomen uitbreiding van het wegennetwerk bij de "via Guizzetti", omdat verantwoording 
hiervoor binnen het kader van de verbetering van het Porto Corsini-gebied ontbreekt en hij verzet 
zich tegen de wijziging van de status van beschermd natuurgebied. Pineta Staggioni is krachtens 
Richtlijn 92/43/EEG, de Habitatrichtlijn1, ook een gebied van communautair belang en indiener 
beweert dat bovenstaande plannen in strijd zouden zijn met de Habitatrichtlijn. 

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De mogelijke wijziging van de status van natuurgebied voor Pineta Staggioni zou in het geheel 
niet relevant zijn voor uitvoering van communautaire wetgeving, aangezien deze geen invloed 
zou hebben op aanwijzing van het gebied IT4070005 "Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, 
Duna di Porto Corsini" als een gebied van communautair belang krachtens Richtlijn 92/43/EEG 
van de Raad. Opgemerkt moet worden dat de Commissie tot nu toe geen verzoeken heeft 
ontvangen tot wijziging van de aanwijzing van dit gebied krachtens de bovengenoemde 
richtlijn. Volgens artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn moet ieder plan of project dat naar 
verwachting belangrijke negatieve invloed zal hebben op een gebied van communautair 
belang, hetzij op zichzelf, hetzij in combinatie met andere plannen of projecten, worden 
onderworpen aan een passende beoordeling van de effecten voor het gebied, met het oog op 
de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. Bovenstaande voorschriften zijn ook nog 
van kracht in geval van wijziging van de (nationale) status van beschermd gebied voor dit 
gebied. 

Conclusies

Er kan in deze zaak geen schending van EU-wetgeving worden vastgesteld.’

                                               
1 PB L 206, van 22.7.1992
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