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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0435/2011 dėl tariamo ES teisės aktų pažeidimo statant 
sraigtasparnių oro uostą Sen Žilyje, Reunjono saloje, kurią pateikė 
Prancūzijos piliečiai Jean Pierre Billet ir Marie Claude Virama asociacijos 
„Défense des Victimes de Nuisance dans leur Environment“ vardu, su 
3 parašais

1. Peticijos santrauka

Reunjono salos Sen Žilio miesto gyventojai teigia, kad žemės ūkio paskirties žemėje, kurios 
drėkinimo sistema buvo finansuota iš ES lėšų, negavus tinkamų leidimų buvo pastatytas 
naujas sraigtasparnių oro uostas. Be to, laikinas pastatas, kuris turėjo būti nugriautas, negavus 
reikiamų statybos leidimų buvo pertvarkytas į angarą. Galiausiai negavus reikiamų leidimų 
statybvietė buvo prijungta prie vandens ir elektros energijos tiekimo sistemos. Peticijos 
pateikėjai prašo Europos Parlamento pareikšti nuomonę atsižvelgiant į tai, kad Reunjono salai 
suteiktas UNESCO Pasaulio paveldo ženklas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Peticijos pateikėjas ginčija planą statyti sraigtasparnių oro uostą Sen Žilyje, Reunjono saloje. 
Jo nuomone, pats sumanymas yra nesuderinamas su šiai teritorijai suteiktu UNESCO Pasaulio 
paveldo statusu. Jis nepritaria statybos planams, nes šioje teritorijoje bus keliamas triukšmas, 
ir ypač prieštarauja tam, kad sraigtasparniai galėtų pradėti skraidyti nuo 6 val. ryto, taip pat ir 
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sekmadieniais. Peticijos pateikėjas domisi šio projekto, įgyvendinamo teritorijoje, kuri 
anksčiau buvo žemės ūkio paskirties žemė, teisėtumu. Jis norėtų, kad naujas sraigtasparnių 
oro uostas nebūtų statomas.

Komisijos pastabos

Pirmiausia Komisija norėtų pabrėžti, kad vietovei suteiktas pasaulio paveldo statusas ir 
transporto infrastruktūros plėtra toje teritorijoje arba šalia jos nebūtinai yra nesuderinama. Iš 
tiesų iš pateiktų dokumentų atrodo, kad projektu, dėl kurio pateiktas skundas, siekiama geriau 
patenkinti didelius turizmo poreikius toje teritorijoje, kurie paprastai natūraliai atsiranda 
suteikus teritorijai tokį statusą. Ši teritorija yra beveik vienodai nutolusi nuo Sen Deni oro 
uosto šiaurėje ir Pierrefonds oro uosto pietuose, todėl jeigu tokio pobūdžio turizmo paslaugas 
skatina vietos paklausa, jas, be abejo, neįmanoma teikti tik iš tų oro uostų.

Teritorija, kurią apima šis projektas, yra D100 kelio, vedančio žemyn pakrante į Hermitage-
les-Bains, ir RN1 (route des Tamarins) magistralės, kuri yra svarbiausia šiaurinės ir pietinės 
salos dalių jungtis, sankirtos vietoje. Ši statybai pasiūlyta teritorija anksčiau buvo naudojama 
tiesiant kelio ruožą, kuriame yra ši didelė kelių sankirta, ir šalia jo, pietuose, statant viaduką. 
Sankirtos vietoje esanti teritorija buvo aktyviai naudojama akmenskaldai, todėl aplinkinėse 
teritorijose keliamas triukšmas neturėtų būti naujiena. Iš palydovinių šios teritorijos vaizdų 
matyti, kad visi maži aplinkiniai žemės sklypai jau senokai nebenaudojami žemės ūkio 
reikmėms, o sprendžiant iš veiklos, susijusios su transporto infrastruktūra, kuri vykdoma šalia 
statybai pasiūlytos teritorijos, taip pat menkai tikėtina, kad kokia nors šios mažos teritorijos 
dalis tebebūtų žemės ūkio paskirties.

Europos Sąjungoje yra taikomi teisės aktai dėl su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų 
taikymo oro uostuose taisyklių ir procedūrų nustatymo1. Tačiau šie teisės aktai taikomi tik 
tiems oro uostams, kuriuose vykdomas tam tikras skaičius pakilimų ir nusileidimų per metus, 
t. y. 50 000 reaktyvinių orlaivių pakilimų ir nusileidimų, o tai akivaizdžiai daugiau nei 
30 sraigtasparnių pakilimų ir nusileidimų per dieną, kaip numatyta pagal šį planą.

Išvados

Kaip Komisija jau turėjo pabrėžti nagrinėdama daugelį kitų peticijų, vietos lygmens žemės 
naudojimo ir infrastruktūros planavimo klausimai visų pirma priklauso atitinkamų 
nacionalinės valdžios institucijų kompetencijai. Atrodo, kad tai taip pat taikytina ir šiai 
peticijai. Be to, pagrindinis klausimas, kurį kelia peticijos pateikėjas, t. y. siūlomo statyti 
sraigtasparnių oro uosto keliamas triukšmas, nepatenka į galiojančių ES teisės aktų taikymo 
sritį.“

                                               
1 Direktyva 2002/30/EB, OL L 85 2002 3 28, p. 40–46.


