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Utskottet för framställningar

20.2.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0712/2008, ingiven av Pier Luigi Bucchi (italiensk medborgare) 
(för Comitato Spontaneo di Cittadini Per Lo Scalo Passageri di Porto Corsini), om 
ändrad status för ett skyddat naturområde vid Pineta Staggioni vid Porto Corsini 
och Marina Romea, Italien 

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren invänder tillsammans med en kommitté av berörda medborgare mot att ett 
skyddat naturområde (Pineta Staggioni) vid Porto Corsini och Marina Romea i närheten av 
Ravenna i Italien har fått ändrad status. Framställaren hävdar att en sådan ändring strider mot 
tillämplig EG-lagstiftning. Han hänvisar till livsmiljödirektivet och att området 
Pineta Staggioni är ett Natura 2000-område.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 22 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

Framställningen

Framställaren klagar på en kommitté av medborgares vägnar över den planerade ändringen av 
status för det skyddade naturområdet Pineta Staggioni. Framställaren hävdar att detta är kopplat 
till planer på att bygga nya vägar genom området eller inkräkta på det. 

Framställaren nämner en överenskommelse mellan kommun- och hamnmyndigheterna som 
bland annat hänvisar till förslaget att utvidga via Guizzetti och avsikten att ändra status för vissa 
naturområden i Pineta Staggioni. Enligt överenskommelsen föreslås den ändrade statusen som 
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naturreservat och den eventuella överföringen av vissa egendomar till kommunen Ravenna i 
utbyte mot områden inom kommunen med naturegenskaper som motsvarar de hos reservatets 
angränsande områden. Framställaren invänder mot den planerade utbyggnaden av vägnätet vid 
via Guizzetti och anser att detta inte är motiverat inom uppgraderingen av Porto Corsini-området. 
Han invänder även mot att den skyddade statusen som naturreservat ska tas bort. 
Pineta Staggioni är också ett område av gemenskapsintresse enligt direktiv 92/43/EEG, 
livsmiljödirektivet1, och framställaren hävdar att ovannämnda planer skulle strida mot detta
direktiv.

Kommissionens kommentarer till framställningen

En eventuellt ändrad status för naturområdet Pineta Staggioni skulle inte ha någon relevans 
för genomförandet av gemenskapslagstiftningen, eftersom det inte skulle påverka 
utnämningen av plats IT4070005, Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto 
Corsini, som en plats av gemenskapsintresse enligt direktiv 92/43/EEG. Det bör noteras att 
kommissionen hittills inte har mottagit någon begäran om att ändra status för platsen enligt 
ovannämnda direktiv. Enligt artikel 6.3 i livsmiljödirektivet ska varje plan eller projekt som 
kan ha en betydande negativ inverkan på en plats av gemenskapsintresse antingen enskilt eller 
i kombination med andra planer eller projekt omfattas av lämplig bedömning av följderna för 
platsen, mot bakgrund av platsens bevarandemålsättningar. Ovanstående bestämmelser gäller 
fortsättningsvis även om platsens (nationella) status som naturreservat dras in.

Slutsatser

Ingen överträdelse av EG-lagstiftningen kan därför noteras i detta fall.

                                               
1 EGT L 206, 22.7.1992.
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