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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0435/2011 af Jean Pierre Billet & Marie Claude Virama, franske 
statsborgere, for "Association de Défense des Victimes de Nuisance dans leur 
Environment" (sammenslutningen til forsvar for ofre for gener i deres miljø), og 
tre medunderskrivere, om påstået brud på EU-lovgivningen ved bygning af en 
heliport i Saint-Gilles, Réunion

1. Sammendrag

Befolkningen i St. Gilles på øen Réunion hævder, at der er blevet etableret en ny heliport på 
landbrugsland, som EU har finansieret kunstvandingen af, uden de krævede tilladelser. 
Endvidere er en midlertidig bygning, som skulle have været revet ned, blevet forvandlet til en 
hangar uden den krævede byggetilladelse. Endelige er stedet blevet tilsluttet vand- og 
elektricitetsforsyningen uden de krævede tilladelser. Andragerne spørger om Europa-
Parlamentets stillingtagen, i lyset af at UNESCO har optaget øen Réunion på listen over 
verdens kulturarv.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"Andrageren protesterer over planen om at etablere en heliport tæt ved Saint-Gilles-les-Hauts, 
på øen Réunion. Han anser selve konceptet for at være uforeneligt med områdets status som 
verdensarv i henhold til FN's liste. Han klager over de forventede støjgener og særlig over 
udsigten til, at der vil finde flyvninger sted fra kl. 6 om morgenen, herunder om søndagen. 
Han sætter spørgsmålstegn ved dette projekt, som ligger på et areal, som engang var 
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landbrugsjord. Andrageren så helst, at helikopterflyvninger blev begrænset til de eksisterende 
lufthavne.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen vil først gerne påpege, at et områdes udpegelse som kulturarv og udviklingen 
af transportinfrastruktur i området eller i nærheden af det ikke nødvendigvis automatisk er 
uforenelige. Det fremgår også af den indsendte dokumentation, at formålet med det projekt, 
som der klages over, er en bedre betjening af turismen i området, og turisme er som regel en 
logisk følge af en sådan udpegelse. Området ligger mere eller mindre midtvejs mellem 
lufthavnene i St. Denis mod nord og Pierrefonds mod syd, og hvis der er en lokal 
efterspørgsel efter turismeydelser af denne type, kan det siges at være uhensigtsmæssigt, at 
det kun kan foregå gennem disse lufthavne.

Dette projekt ligger, hvor vej D100, der fører ned til Hermitage-les-Bains på kysten, i en 
sløjfe skærer hovedvej RN1, route des Tamarins, som er øens hovedforbindelse fra nord til 
syd. Det foreslåede sted er tidligere blevet anvendt i forbindelse med anlægget af dette store 
vejkryds og viadukten lige syd for. Området inden for gennemskæringens sløjfe er i betydeligt 
omfang blevet anvendt til stenbrydning, hvorfor støjgener i omgivelserne sandsynligvis ikke 
er et nyt fænomen. Satellitbilleder af området viser, at alle omkringliggende mindre arealer 
allerede i et betragteligt stykke tid har været taget ud af landbrugsdrift, og anlæg af 
transportrelaterede installationer lige ved siden af det foreslåede sted gør det også forholdsvis 
usandsynligt, at dette lille område igen skulle blive anvendt til landbrugsformål af nogen som 
helst art.

Der findes EU-lovgivning om "bestemmelser og procedurer for indførelse af støjrelaterede 
driftsrestriktioner i Fællesskabets lufthavne"1. Denne lovgivning finder imidlertid kun 
anvendelse, når der på årsbasis finder et vist antal flyvninger sted, nemlig 50.000 fly med 
jetmotorer, hvilket klart overstiger de 30 daglige helikopterflyvninger, som er indeholdt i den 
foreliggende plan.

Konklusioner

Som Kommissionen i forbindelse med adskillige andre andragender har måttet påpege, 
henhører lokale spørgsmål om arealanvendelse og infrastrukturplaner hovedsagelig under de 
relevante nationale myndigheders kompetence. Dette synes også at være tilfældet med dette 
andragende. Endvidere ligger støjgenerne fra den foreslåede heliport, hvilket var andragerens 
primære bekymring, under grænseværdierne i den gældende EU-lovgivning."

                                               
1 Direktiv 2002/30/EF, EFT L 85 af 28.3.2002, s. 40-46.


