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Suġġett: Petizzjoni 0435/2011 imressqa minn Jean Pierre Billet & Marie Claude 
Virama, ta’ ċittadinanza Franċiża, f’isem l-Association de Défense des 
Victimes de Nuisance dans leur Environment, bi 3 firem, dwar l-allegat ksur 
tal-liġi tal-UE bl-istabbiliment ta’ ħeliport f’Saint-Gilles, Réunion

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-popolazzjoni ta’ St Gilles, fil-gżira ta’ Réunion, tallega li nbena ħeliport ġdid – mingħajr il-
permessi xierqa – fuq art agrikola li l-irrigazzjoni tagħha kienet ġiet iffinanzjata mill-UE. 
Barra minn hekk, struttura temporanja, li suppost kellha titwaqqa’, tbiddlet f’ħangar mingħajr 
il-permess meħtieġ għall-bini. Finalment, is-sit sarulu l-konnessjonijiet għall-provvista tal-
ilma u d-dawl mingħajr il-permessi meħtieġa. Il-petizzjonanti qed jitolbu lill-Parlament jagħti 
pożizzjoni tiegħu fid-dawl tal-ħatra tal-gżira ta’ Réunion bħala Wirt Dinji tal-UNESCO.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummisjoni, li waslet fis-17 ta’ Frar 2012

Il-petizzjonant jikkontesta l-pjan li jinħoloq ħeliport viċin Saint-Gilles-les-Hauts, fuq il-gżira 
ta’ Réunion. Huwa jara l-kunċett innifsu bħala inkompatibbli mal-istatus “wirt dinji” tal-
UNESCO ta' din iż-żona. Huwa  joġġezzjona għall-inkonvenjent tal-istorbju mistenni u 
b’mod partikolari għall-prospett li t-titjiriet jistgħu jitwettqu mis-6 ta’ filgħodu, inklużi l-
Ħdud. Huwa jikkontesta l-leġittimità ta’ dan il-proġett, fuq art li darba kienet agrikola. Huwa 
jippreferi li l-attività tal-ħelikopter tkun ristretta għall-ajruporti eżistenti.
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L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni l-ewwel nett tixtieq tirrimarka li mhux bilfors teżisti xi inkompatibbiltà 
inerenti bejn in-nomina ta’ sit denju ta’ klassifikazzjoni bħala wirt, u l-iżvilupp tal-
infrastruttura tat-trasport ġo fih jew viċin tiegħu. Fil-fatt, mid-dokumentazzjoni sottomessa 
jidher li l-għan tal-proġett li dwaru qed isir l-ilment huwa biex iservi aħjar l-interess turistiku 
mtejjeb fiż-żona, liema normalment tkun konsegwenza loġika ta’ nomina bħal din. Dan is-sit 
huwa bejn wieħed u ieħor f'nofs triq bejn l-ajruporti ta’ St. Denis fit-Trammuntana u ta’ 
Pierrefonds fin-Nofsinhar, u jekk hemm domanda lokali għas-servizzi turistiċi ta’ dan it-tip, 
huwa preżumibilment imprattikabbli li dawn jiġu pprovduti biss minn dawk l-ajruporti.

Is-sit ta’ dan il-proġett partikolari jinsab fl-intersezzjoni-ħolqa tat-triq D100 li twassal għall-
Hermitage-les-Bains fuq il-kosta, mal-RN1 - route des Tamarins – triq prinċipali li hija l-
konnessjoni prinċipali bejn it-Tramuntana u n-Nofsinhar tal-gżira. Is-sit propost kien użat 
qabel waqt il-kostruzzjoni riċenti ta’ din l-intersezzjoni kbira, u tal-vjadott immedjatament 
lejn in-Nofsinhar. Iż-żona fil-ħolqa tal-intersezzjoni kienet ġiet użata għal attività sostanzjali 
ta’ tkissir tal-ġebel, li tissuġġerixxi li d-disturb tal-ħoss mhuwiex xi ħaġa ġdida fil-viċinanzi.  
Ritratti tas-satellita ta’ din iż-żona juru li fil-biċċiet tal-art iż-żgħar l-attività agrikola kienet 
ilha li waqfet għal perjodu ta’ żmien konsiderevoli, u żvilupp relatat mat-trasport 
immedjatament maġenb is-sit propost juri wkoll li huwa pjuttost implawżibbli li din iż-żona 
żgħira tirritorna għall-użu agrikolu.

Teżisti leġiżlazzjoni tal-UE dwar “L-istabbiliment ta' regoli u proċeduri għall-introduzzjoni ta' 
restrizzjonijiet tal-ħoss fl-ajruporti tal-Komunità1. Madankollu, il-kamp t'applikazzjoni ta' din 
il-leġiżlazzjoni jibda biss minn ċertu numru ta’ movimenti tat-traffiku għal kull sena, jiġifieri 
50 000 titjira ta' ajruplani ġett, li  biċ-ċar huwa ogħla mit-30 moviment tal-ħelikopter fil-
ġurnata tal-pjan attwali.

Konklużjonijiet

Kif il-Kummissjoni kellha tindika fil-kuntest ta’ petizzjonijiet numerużi oħra, kwistjonijiet 
lokali tal-użu tal-art u tal-ippjanar infrastrutturali huma primarjament fil-kompetenza tal-
awtoritajiet nazzjonali rilevanti. Dan jidher li huwa wkoll il-każ f'din il-petizzjoni. Barra minn 
hekk, it-tħassib prinċipali tal-petizzjonant – disturb ta’ storbju mill-ħeliport propost – jaqa’ 
taħt il-limitu tal-liġi applikabbli tal-UE.

                                               
1 Direttiva 2002/30/KE, ĠU L85 28.03.2002, p. 40-46


