
CM\770936RO.doc PE421.156v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiții

20.2.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0712/2008, adresată de Pier Luigi Bucchi, de naționalitate italiană, în 
numele „Comitato Spontaneo di Cittadini «Per Lo Scalo Passageri di Porto 
Corsini»”, privind statutul de rezervație naturală al Pineta Staggioni din Porto 
Corsini și Marina Romea, Italia

1. Rezumatul petiției

În numele unei comisii de cetățeni vizați, petiționarul se plânge de schimbarea planificată a 
statutului protejat al rezervației naturale (Pineta Staggioni) din Porto Corsini și Marina 
Romea, lângă Ravenna, în Italia. Petiționarul afirmă că o astfel de schimbare ar fi în 
contradicție cu legislația europeană relevantă. Acesta face referire la Directiva „Habitate” și la 
faptul că Pineta Staggioni este o zonă din rețeaua Natura 2000.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

„Petiția

În numele unei comisii de cetățeni vizați, petiționarul se plânge de schimbarea planificată a 
statutului protejat al rezervației naturale Pineta Staggioni. Petiționarul afirmă că aceasta se 
datorează unor planuri de construcție a unor noi drumuri care traversează sau care pot afecta 
zona. 

Petiționarul face referire la un acord între municipalitate și autoritățile portuare care, inter alia
prevede extinderea „via Guizzetti”, precum și la intenția de schimbare a statutului de rezervație 
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naturală a unor perimetre din Pineta Staggioni. Conform acordului, schimbarea statutului de 
rezervație naturală, precum și posibilul transfer al anumitor proprietăți către municipalitatea din
Ravenna sunt propuse în schimbul unor zone care aparțin municipalității și care au caracteristici 
naturale echivalente zonelor adiacente ale rezervației. Petiționarul își exprimă dezacordul față de
extinderea planificată a rețelei de drumuri la „via Guizzetti”, susținând că aceasta nu se justifică 
ca modernizare a zonei Porto Corsini, precum și față de schimbarea statutului de rezervație 
naturală. Pineta Staggioni este, de asemenea, Sit de Importanță Comunitară în temeiul Directivei
92/43/CEE, Directiva Habitate1, iar petiționarul susține că planurile menționate ar încălca 
Directiva Habitate.

Comentariile Comisiei cu privire la petiție

Posibila schimbare a statutului de rezervație naturală a Pineta Staggioni nu ar avea relevanță 
pentru aplicarea dreptului comunitar, deoarece nu ar afecta desemnarea sitului IT4070005 
„Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini” ca Sit de Importanță 
Comunitară în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului. Trebuie menționat faptul că, până în 
prezent, Comisia nu a primit nicio solicitare de schimbare a desemnării sitului în temeiul 
directivei menționate mai sus. În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 
Habitate, orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru 
gestionarea sitului, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, per se sau în combinație 
cu alte planuri sau proiecte, trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale 
asupra sitului, în funcție de obiectivele de conservare ale acestuia din urmă. Prevederile de 
mai sus continuă să fie aplicabile și în cazul în care se schimbă statutul (național) de 
rezervație naturală.

Concluzii

Nu se constată nicio încălcare a dreptului comunitar în acest caz.”

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992.
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