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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0435/2011, των Jean Pierre Billet & Marie Claude Virama, 
γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Association de Défense des Victimes 
de Nuisance dans leur Environment», φέρουσα και άλλες 3 υπογραφές, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ λόγω της 
κατασκευής ελικοδρομίου στο Saint-Gilles της Ρεουνιόν

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι κάτοικοι του Saint Gilles της νήσου Ρεουνιόν ισχυρίζονται ότι ένα νέο ελικοδρόμιο έχει 
κατασκευαστεί σε γεωργική έκταση –η άρδευση της οποίας χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ–
χωρίς τις κατάλληλες άδειες. Επιπλέον, προσωρινό κτίσμα, το οποίο θα έπρεπε να έχει 
καταστραφεί, μετετράπη σε υπόστεγο χωρίς την απαιτούμενη άδεια κατασκευής. Τέλος, ο εν 
λόγω χώρος συνδέθηκε στο δίκτυο παροχής ύδατος και ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τις 
απαιτούμενες άδειες. Οι αναφέροντες ζητούν να μάθουν ποια είναι η θέση του Κοινοβουλίου 
υπό το πρίσμα του ότι η UNESCO χαρακτήρισε τη νήσο Ρεουνιόν τοποθεσία παγκόσμιας 
κληρονομιάς.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012.

Ο αναφέρων αντιτίθεται στην κατασκευή ελικοδρομίου κοντά στο Saint-Gilles-les-Hauts, στη 
νήσο της Ρεουνιόν. Θεωρεί ότι η ίδια η σύλληψη του σχεδίου είναι ασύμβατη με τον 
χαρακτηρισμό της περιοχής ως «τοποθεσίας παγκόσμιας κληρονομιάς» από την UNESCO. 
Ενίσταται στην αναμενόμενη ηχορύπανση και κυρίως στην προοπτική οι πτήσεις να 
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πραγματοποιούνται από τις 6 π.μ., συμπεριλαμβανομένης της Κυριακής. Διερωτάται για τη 
νομιμότητα κατασκευής του συγκεκριμένου έργου σε περιοχή που χρησιμοποιείτο 
παλαιότερα για γεωργικούς σκοπούς. Θα προτιμούσε οι δραστηριότητες του ελικοδρομίου να 
περιορίζονται στους υπάρχοντες αερολιμένες.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή θα επιθυμούσε πρωτίστως να επισημάνει ότι δεν υπάρχει απαραίτητα εγγενής 
ασυμβατότητα μεταξύ του χαρακτηρισμού μιας τοποθεσίας ως παγκόσμιας κληρονομιάς και 
της δημιουργίας υποδομής μεταφορών στο εσωτερικό της ή κοντά σε αυτήν. Ουσιαστικά, 
προκύπτει από τα έγγραφα που υποβλήθηκαν ότι ο στόχος του καταγγελλόμενου έργου είναι 
η καλύτερη εξυπηρέτηση του αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος για την περιοχή, 
γεγονός που είναι συνήθως λογικό επακόλουθο ενός τέτοιου χαρακτηρισμού. Η τοποθεσία 
βρίσκεται μεταξύ των αερολιμένων St. Denis στο βόρειο τμήμα της νήσου και Pierrefonds 
στα νότιο τμήμα και, εφόσον υπάρχει τοπική ζήτηση για τέτοιου είδους τουριστικές 
υπηρεσίες, δεν δύναται πρακτικά να παρέχονται μόνο από αυτούς τους δύο αερολιμένες.

Η τοποθεσία του συγκεκριμένου έργου βρίσκεται στη διασταύρωση του αυτοκινητόδρομου
D100, που οδηγεί στην παράκτια περιοχή Hermitage-les-Bains, και του κεντρικού δρόμου
RN1 («route des Tamarins») που είναι η κύρια διασυνδετήρια οδός του βόρειου με το νότιο 
τμήμα της νήσου. Στο παρελθόν έγινε χρήση της εν λόγω τοποθεσίας κατά την κατασκευή 
αυτής της μεγάλης διασταύρωσης και της όμορης οδογέφυρας στο νότιο τμήμα της 
διασταύρωσης. Ο χώρος εντός του δακτυλίου της διασταύρωσης έχει χρησιμοποιηθεί κατά 
κόρον για λατομικές δραστηριότητες, γεγονός που σημαίνει ότι η ηχορύπανση δεν είναι κάτι 
καινούργιο στη γύρω περιοχή.  Δορυφορικές εικόνες της περιοχής δείχνουν ότι κανένα 
αγροτεμάχιο μικρής έκτασης δεν έχει χρησιμοποιηθεί επί μακρόν για γεωργικούς σκοπούς, 
και μια κατασκευή συναφής με μεταφορές σε άμεση γειτνίαση με τη συγκεκριμένη τοποθεσία 
μάλλον καθιστά απίθανη οποιαδήποτε χρήση αυτής της μικρής έκτασης για γεωργικούς 
σκοπούς.

Υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ που αφορά την «Καθιέρωση των κανόνων και διαδικασιών για τη 
θέσπιση λειτουργικών περιορισμών σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο» στους 
αερολιμένες1. Ωστόσο, η εν λόγω νομοθεσία τίθεται σε λειτουργία όταν επιτευχθεί 
συγκεκριμένος αριθμός πτήσεων ετησίως, ήτοι 50.000 πτήσεις αεροσκαφών, μέγεθος το 
οποίο υπερβαίνει εμφανώς τις 30 καθημερινές πτήσεις ελικοπτέρων που προβλέπει το τρέχον 
έργο.

Συμπεράσματα

Όπως έχει ήδη επισημάνει η Επιτροπή σε πολυάριθμες αναφορές, τα τοπικά ζητήματα 
σχετικά με τη χρήση της γης και τον σχεδιασμό υποδομής εμπίπτουν πρωτίστως στην 
αρμοδιότητα των σχετικών εθνικών αρχών. Προκύπτει ότι το ίδιο ισχύει και στην προκειμένη 
περίπτωση. Επιπλέον, σε σχέση με το βασικό προβληματισμό του αναφέροντος –
ηχορύπανση που προκαλείται από το επικείμενο ελικοδρόμιο – τα επίπεδα είναι χαμηλότερα 
από το κατώτατο όριο που προβλέπει το ισχύον δίκαιο της ΕΕ.

                                               
1 Οδηγία 2002/30/ΕΚ, ΕΕ L 85 της 28.3.2002, σελ. 40-46
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