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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0712/2008, którą złożył Pier Luigi Bucchi (Włochy), w imieniu „Comitato 
Spontaneo di Cittadini ‘Per Lo Scalo Passageri di Porto Corsini’”, w sprawie 
zmiany statusu rezerwatu przyrody Pineta Staggioni w Porto Corsini i Marina 
Romea we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję w imieniu komitetu zainteresowanych obywateli sprzeciwia się 
planowanej zmianie chronionego statusu rezerwatu przyrody (Pineta Staggioni) w Porto 
Corsini i Marina Romea, w pobliżu Rawenny we Włoszech. Składający petycję twierdzi, 
że taka zmiana stanowiłaby naruszenie właściwego prawodawstwa europejskiego. Nawiązuje 
przy tym do dyrektywy siedliskowej oraz przywołuje fakt, że Pineta Staggioni jest obszarem 
należącym do sieci Natura 2000.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2008 r. Zwrócono się 
do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Petycja

Składający petycję w imieniu komitetu zainteresowanych obywateli sprzeciwia się 
planowanej zmianie chronionego statusu rezerwatu przyrody Pineta Staggioni. Informuje on, 
że jest to związane z planami budowy nowych dróg przez ten obszar lub planami jego 
naruszenia.

Składający petycję wspomina o umowie zawartej między władzami miejskimi i władzami 
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portu, w której między innymi mówi się o poszerzeniu „via Guizzetti” i o zamiarze cofnięcia
statusu rezerwatu przyrody niektórym częściom Pineta Staggioni. Z umowy wynika, 
że cofnięcie statusu rezerwatu przyrody i ewentualne przekazanie części gruntów miastu 
Rawennie proponuje się w zamian za należące do miasta tereny o cechach odpowiadających 
cechom terenów przylegających do rezerwatu. Składający petycję wyraża sprzeciw wobec 
planowanej rozbudowy sieci dróg przy „via Guizzetti”, twierdząc, że nie jest to uzasadnione 
podnoszeniem standardu terenu Porto Corsini oraz wyraża sprzeciw wobec cofnięcia 
chronionego statusu rezerwatu przyrody. Pineta Staggioni jest także terenem mającym
znaczenie dla Wspólnoty na mocy dyrektywy 92/43/EWG, czyli dyrektywy siedliskowej1, 
i składający petycję uważa, że wyżej wspomniane plany naruszyłyby postanowienia 
dyrektywy siedliskowej.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Ewentualne cofnięcie statusu rezerwatu przyrody dla Pineta Staggioni nie miałoby żadnego 
znaczenia dla wdrażania wspólnotowych przepisów prawnych, ponieważ nie miałoby wpływu 
na wyznaczenie obszaru IT4070005 „Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto 
Corsini” na teren mający znaczenie dla Wspólnoty na mocy dyrektywy 92/43/EWG. Należy 
zauważyć, że jak dotąd Komisja nie otrzymała żadnego wniosku o zmianę oznaczenia tego 
obszaru na mocy wspomnianej dyrektywy. Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej 
każdy plan lub przedsięwzięcie, który może w istotny sposób oddziaływać na teren 
mający znaczenie dla Wspólnoty, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami 
lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu 
z punktu widzenia założeń jego ochrony. Powyższe przepisy mają także nadal zastosowanie 
w przypadku cofnięcia danemu obszarowi (krajowego) statusu rezerwatu przyrody.

Wnioski

W tym przypadku nie można stwierdzić żadnego naruszenia wspólnotowych przepisów 
prawnych.

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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