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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0435/2011, którą złożyli Jean Pierre Billet i Marie Claude Virama
(Francja), w imieniu Association de Défense des Victimes de Nuisance dans 
leur Environment, z 3 podpisami, w sprawie domniemanego naruszenia 
przepisów unijnych podczas budowy heliportu w Saint-Gilles w Reunion

1. Streszczenie petycji

Mieszkańcy Saint-Gilles na wyspie Reunion twierdzą, że na terenie rolnym, którego 
nawadnianie sfinansowane zostało ze środków unijnych, zbudowano nowe lotnisko dla 
śmigłowców bez uzyskania stosownych zezwoleń. Ponadto prowizoryczne zabudowania, 
które należało zniszczyć, zostały przekształcone w hangar mimo braku wymaganego 
zezwolenia na budowę. Co więcej, dostarcza się tam wodę i energię elektryczną, choć nie 
wydano stosownych zezwoleń. Składający petycję zwracają się do Parlamentu Europejskiego 
o zajęcia stanowiska w tej sprawie, w obliczu faktu, że wyspa Reunion znajduje się na liście 
światowego dziedzictwa UNESCO.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Składający petycję kwestionuje plan utworzenia heliportu w pobliżu Saint-Gilles-les-Hauts na 
wyspie Reunion. Uznaje on tę koncepcję za niezgodną ze statusem przedmiotowego obszaru 
(obszar „światowego dziedzictwa” UNESCO). Składający petycję wyraża sprzeciw w 
związku ze spodziewanym uciążliwym hałasem, a szczególnie w związku z perspektywą 
lotów, które mogą odbywać się od godz. 6 rano, w tym w niedziele. Kwestionuje on legalność 
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tego przedsięwzięcia, które ma być realizowane na gruntach posiadających kiedyś status 
gruntów rolnych. Składający petycję wolałby, aby ruch śmigłowców ograniczał się do 
istniejących lotnisk.

Uwagi Komisji

Po pierwsze Komisja pragnie zaznaczyć, że niekoniecznie musi występować inherentna 
sprzeczność między wytyczeniem obszaru zasługującego na miano dziedzictwa a rozwojem 
infrastruktury transportowej na tym terenie lub w jego pobliżu. W rzeczywistości z 
przedłożonej dokumentacji wynika, że celem kwestionowanego przedsięwzięcia jest lepsza 
obsługa zwiększonego ruchu turystycznego na tym obszarze, który zazwyczaj jest logiczną 
konsekwencją takiego wytyczenia. Przedmiotowy teren leży mniej więcej w połowie drogi 
między lotniskiem St. Denis na północy a Pierrefonds na południu, a jeżeli istnieje lokalny 
popyt na usługi turystyczne tego rodzaju, prawdopodobnie niepraktyczne jest świadczenie ich 
tylko na tych portach lotniczych.

Obszar, na którym ma być realizowane to konkretne przedsięwzięcie, znajduje się na 
przecięciu drogi D100, która prowadzi do Hermitage-les-Bains na wybrzeżu, z RN1 – route 
des Tamarins – drogą stanowiącą główne połączenie między północą a południem wyspy. 
Proponowany teren był uprzednio wykorzystywany w trakcie niedawnej budowy tego 
wielkiego skrzyżowania oraz położonego tuż obok wiaduktu prowadzącego na południe. 
Obszar położony w obrębie skrzyżowania był wykorzystywany do prowadzenia zakrojonego 
na szeroką skalę rozbijania kamieni, co sugeruje, że uciążliwy hałas nie jest prawdopodobnie 
niczym nowym w okolicy. Zdjęcia satelitarne tego terenu pokazują, że wszystkie małe 
przylegające parcele są wyłączone z użytkowania rolnego już od dłuższego czasu. Inwestycja 
transportowa prowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie proponowanego obszaru również 
czyni raczej nieprawdopodobnym przywrócenie na tym niewielkim terenie działalności 
rolniczej.

Istnieje prawodawstwo UE w sprawie „ustanawiania zasad i procedur w odniesieniu do 
wprowadzenia ograniczeń związanych z poziomem hałasu” w odniesieniu do portów 
lotniczych1. Jednak prawodawstwo to zaczyna obowiązywać dopiero przy pewnej liczbie 
operacji w ruchu na rok, czyli przy 50 000 operacji statków lotniczych, co wyraźnie 
przekracza liczbę 30 operacji śmigłowcowych dziennie przewidzianych w obecnym planie.

Wnioski

Jak zaznaczała już Komisja w kontekście licznych innych petycji, lokalne kwestie związane z 
użytkowaniem gruntów i planowaniem infrastruktury leżą w pierwszym rzędzie w gestii 
właściwych władz krajowych. Wydaje się, że ma to też miejsce w przypadku przedmiotowej 
petycji. Ponadto uciążliwość hałasu powodowanego przez planowany heliport, czyli kwestia 
budząca zasadniczy niepokój składającego petycję, znajduje się poniżej progu zapisanego w 
obowiązującym prawodawstwie UE.

                                               
1Dyrektywa 2002/30/WE, Dz.U. L 85 z 28.3.2002, s. 40–46.


