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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0435/2011, внесена от Jean Pierre Billet и Marie Claude Virama, с 
френско гражданство, от името на „Association de Défense des Victimes de 
Nuisance dans leur Environment“, подкрепена от 3 подписа, относно 
твърдение за нарушаване на законодателството на ЕС при 
изграждането на летище за хеликоптери в Saint-Gilles, остров Réunion

1. Резюме на петицията

Населението на St Gilles, остров Réunion, твърди, че е изградено ново летище за 
хеликоптери върху земеделски площи – напояването на които е било финансирано със 
средства от ЕС – без необходимите разрешителни. Освен това временна постройка, 
която е трябвало да бъде разрушена, е била превърната в хангар без необходимото 
разрешително за строеж. На последно място, обектът е бил свързан с водопроводната и 
електропреносната мрежа без необходимите разрешителни. Вносителите молят за 
позицията на Европейския парламент предвид това, че остров Réunion е включен в 
списъка на световното наследство на UNESCO.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Вносителят на петицията оспорва планираното изграждане на летище за хеликоптери в 
близост до Saint-Gilles-les-Hauts, на остров Réunion. Той смята, че самата концепция е 
несъвместима със статута на района като част от „световното наследство“ на 
ЮНЕСКО. Той възразява срещу очакваното вредно въздействие на шума и особено 
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срещу възможността полетите да се осъществяват от 6 ч. сутринта, включително в 
неделни дни. Той поставя под въпрос легитимността на проекта, изграждан върху земя, 
която някога е била земеделска. Той би предпочел хеликотепрната дейност да се 
ограничи до съществуващите летища.

Наблюденията на Комисията

На първо място Комисията иска да подчертае, че не съществува изначална 
несъвместимост между това един обект да е посочен като достоен да бъде част от 
световно наследство и развитието на транспортната инфраструктура във или в близост 
до него. Действително, от подадената документация е видно, че целта на проекта, който 
е обект на жалбата, е по-доброто обслужване на завишения туристически интерес към 
района, който обикновено е логично следствие от получаването на такъв статут. 
Обектът е разположен горе-долу по средата между летищата в St. Denis на север и 
Pierrefonds на юг, и ако е налице локална потребност от туристически услуги от този 
тип, може би е невъзможно тя да бъде задоволена само от тези летища.

Обектът на този конкретен проект е разположен на пътния възел между път D100, 
който води към Hermitage-les-Bains, разположен на крайбрежието, и RN1 – пътя за 
Tamarins – междуградски път, който е основната връзка между северната и южната част 
на острова. Предложеният обект е бил използван и по време на скорошното изграждане 
на този голям пътен възел, както и на виадукта, разположен непосредствено на юг. В 
района в близост до възела са се извършвали значителни по обем каменоломни 
дейности, което подсказва, че вредните въздействия на шума вероятно не са нещо ново 
в околността. Сателитни снимки на района показват, че всички малки околни парцели 
земя от доста време вече не се използват за селскостопански нужди, като в същото 
време развитието на транспортната инфраструктура в непосредствена близост до 
обекта прави малко вероятно връщането на този малък район към земеделието.

ЕС разполага със законодателство относно „Установяването на правила и процедури за 
въвеждането на експлоатационни ограничения, свързани с шума“ за летищата 1. 
Въпреки това, действието на директивата започва едва след като е достигнат определен 
трафик за календарна година, а именно 50 000 реактивни самолети, което очевидно 
надвишава 30-те дневни хеликоптерни полета съгласно настоящия план.

Заключения

Както Комисията вече е посочвала в контекста на множество други петиции, въпросите 
от локален характер, свързани с предназначението на земята и инфраструктурното 
планиране, се намират основно в компетенцията на съответните национални органи. 
Както е видно, това е валидно и по отношение на настоящия случай. Освен това, 
основното притеснение на вносителя на петицията – вредното въздействие на шума от 
планираното летище за хеликоптери –- попада под установения праг на приложимото 
законодателство на ЕС.

                                               
1 Директива 2002/30/ЕО, ОВ L 85 28.03.2002, стр 40-46


