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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Jean Pierre Billet és Marie Claude Virama francia állampolgár által az 
„Association de Défense des Victimes de Nuisance dans leur Environment” 
nevében benyújtott 0435/2011. számú, 3 aláírást tartalmazó petíció a réunioni 
Saint-Gilles területén egy helikopter-leszállóhely kialakítása nyomán az uniós 
jogszabályok állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A Réunion szigetén elterülő Saint-Gilles lakossága azt állítja, hogy a megfelelő engedélyek 
beszerzése nélkül helikopter-leszállópályát létesítettek egy olyan mezőgazdasági 
földterületen, amelynek öntözése uniós finanszírozásból valósult meg. Továbbá egy 
ideiglenes szerkezetet – amelyet le kellett volna bontani – hangárrá alakítottak át, az ahhoz 
szükséges építési engedély nélkül. Végezetül a területet megfelelő engedélyek nélkül 
csatlakoztatták a víz- és áramszolgáltató hálózathoz. A petíció benyújtói a Parlament 
álláspontját szeretnék megtudni, tekintettel arra, hogy Réunion szigete is elnyerte az 
UNESCO világörökségi címét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

A petíció benyújtója kifogásolja az arra irányuló tervet, hogy a Réunion szigetén található 
Saint-Gilles-les-Hauts-hoz közel helikopter-leszállóhelyet építsenek. Véleménye szerint már 
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maga az elképzelés is összeegyeztethetetlen a terület UNESCO „világörökségi” státuszával. A 
petíció benyújtója kifogásolja a várható zajszennyezést, és különösen azt, hogy a járatok a
vasárnapot is beleértve várhatóan reggel 6-tól indulnak/érkeznek. A petíció benyújtója 
megkérdőjelezi e projekt jogszerűségét, mivel azt egy korábbi mezőgazdasági földterületen 
kívánják végrehajtani. A petíció benyújtója jobban szeretné, ha a helikopterek csak a már 
meglévő repülőtereket használnák.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság először is szeretne rámutatni arra, hogy nem feltétlenül összeegyeztethetetlen a 
terület világörökségi címre érdemes területként való kijelölése azzal, hogy e területen vagy 
hozzá közel közlekedésiinfrastruktúra-fejlesztés történik. A megküldött iratokból valóban úgy 
tűnik, hogy a kifogásolt projekt a terület iránti fokozott – általában az ilyen kijelöléssel 
logikusan együtt járó – idegenforgalmi érdeklődés jobb kiszolgálását célozza. A terület az 
északi St. Denis és a déli Pierrefonds repülőterek között többé-kevésbé félúton található, és ha 
helyileg igény mutatkozik ilyen típusú idegenforgalmi szolgáltatásokra, akkor e 
szolgáltatások nyújtása kétségtelenül nem korlátozható az említett repülőterekre.

Az említett projekt helyszíne a part mentén Hermitage-les-Bains-be vezető D100-as közút és 
az RN1 – route des Tamarins, a sziget északi és déli részét összekötő legfontosabb – főút 
csomópontjánál található. A javasolt területet korábban e nagy kiterjedésű csomópont, 
valamint a tőle közvetlenül délre található viadukt közelmúltbeli építésekor vették igénybe. A 
csomóponton belüli területen fontos kőtörési munkálatok zajlottak, ami arra utal, hogy a 
terület szomszédságában a zajszennyezés nem új keletű probléma. A területről készült 
műholdképek tanúsága szerint az azt körülvevő kisebb földterületek már jó ideje nem állnak 
mezőgazdasági művelés alatt, és a javasolt terület közvetlen szomszédságában történő 
közlekedési fejlesztés miatt is valószínűtlen, hogy e kisméretű területet ismét mezőgazdasági 
művelés alá vonják.

„A Közösség repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások 
bevezetésére vonatkozó szabályokról és eljárásokról” külön uniós jogszabály 1 rendelkezik. 
Nem tartoznak azonban e jogszabály hatálya alá az évente bizonyos számú közlekedési 
mozgást – nevezetesen 50 000-nél több sugárhajtású repülőgép fel- vagy leszállását – el nem 
érő repülőterek; ez a szám egyértelműen jóval meghaladja a jelenlegi tervben foglalt napi 30 
helikopter le- vagy felszállást.

Következtetések

Amint arra a Bizottság már számos más petícióval összefüggésben rámutatott, a 
földhasználattal és az infrastruktúra-tervezéssel összefüggő helyi kérdések elsődlegesen az 
illetékes helyi hatóságok hatáskörébe tartoznak. A jelek szerint e petíció esetében is ez a 
helyzet. Ezenkívül a petíció benyújtóját foglalkoztató elsődleges kérdés, azaz a javasolt 
helikopter-leszállóhelyről származó zajszennyezés az alkalmazandó uniós jog szerinti 
küszöbérték alatt marad.
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