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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0435/2011, adresată de Jean Pierre Billet și Marie Claude Virama, de 
cetățenie franceză, în numele „Association de Défense des Victimes de Nuisance 
dans leur Environment”, însoțită de 3 semnături, privind presupusa încălcare a 
legislației UE prin înființarea unui eliport în Saint-Gilles, în insula Réunion

1. Rezumatul petiției

Populația din Saint-Gilles, aparținând insulei Réunion, pretinde că a fost înființat un nou 
eliport pe o suprafață agricolă – pentru care sistemul de irigare a fost finanțat de UE – fără 
autorizațiile adecvate. De asemenea, o construcție temporară care ar fi trebuit demolată a fost 
transformată într-un hangar fără autorizația de construcție necesară. În cele din urmă, 
amplasamentul a fost conectat la sistemul de alimentare cu apă și electricitate fără autorizațiile 
necesare. Petiționarii solicită o poziție din partea Parlamentului având în vedere statutul de sit 
aparținând patrimoniului universal acordat de UNESCO insulei Réunion.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Petiționarul reclamă planul de creare a unui eliport în apropiere de Saint-Gilles-les-Hauts, pe 
insula Réunion. El consideră că acest principiu este incompatibil cu statutul de „patrimoniu 
universal” UNESCO al zonei. Acesta obiectează față de poluarea sonoră așteptată și, în 
special față de perspectiva că zborurile pot avea loc începând cu ora 6 dimineața, inclusiv în 
zilele de duminică. Acesta se îndoiește de legitimitatea acestui proiect, pe ceea ce odată era 
teren agricol. El ar prefera ca activitatea eliportului să se limiteze la aeroporturile existente.
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Observațiile Comisiei

Comisia ar dori, în primul rând, să atragă atenția asupra faptului că nu există neapărat o 
incompatibilitate inerentă între desemnarea unui amplasament ca demn de o etichetă a 
patrimoniului și dezvoltarea infrastructurii de transport din cadrul sau din apropierea acestuia. 
Într-adevăr, reiese din documentația înaintată că scopul proiectului reclamat este de a servi 
mai bine creșterii interesului turistic pentru zonă, ceea ce este de obicei un corolar logic al 
unei astfel de desemnări. Amplasamentul se află mai mult sau mai puțin la jumătatea distanței 
dintre aeroporturile St. Denis la nord și Pierrefonds la sud și dacă există o cerere locală de 
servicii de turism de acest gen, este fără îndoială imposibil ca acestea să fie furnizate doar de 
la aceste aeroporturi.

Amplasamentul acestui proiect special se află la intersecția în buclă a drumului D100 care 
duce până la Hermitage-les-Bains pe coastă, cu drumul principal RN1 - route des Tamarins –
care este legătura principală dintre nordul și sudul insulei. Amplasamentul propus a fost 
anterior utilizat pe perioada construirii recente a acestei intersecții mari și a viaductului 
imediat la sud. Zona din cadrul buclei intersecției a fost utilizată pentru o activitate importantă 
de concasare de piatră, sugerând că poluarea sonoră nu este, probabil, o noutate în zonă.  
Imaginile din satelit ale zonei arată că toate parcelele mici de teren din apropiere au fost deja 
scoase din circuitul agricol de o perioadă semnificativă de timp și o dezvoltare conexă 
transportului în apropierea imediată a amplasamentului propus face, de asemenea, imposibilă 
orice revenire a acestei mici zone la utilizarea în scop agricol.

Există o lege a UE privind „stabilirea normelor și a procedurilor cu privire la introducerea 
restricțiilor de exploatare referitoare la zgomot” pentru aeroporturi1. Cu toate acestea, 
domeniul de aplicare al acestei legi începe doar de la un anumit număr de mișcări în trafic pe 
an, și anume 50 000 de avioane cu reacție, ceea ce este în mod evident mai mult decât cele 30 
de mișcări zilnice cu elicopterul ale planului actual.

Concluzii

După cum a trebuit să sublinieze Comisia în contextul altor numeroase petiții, aspectele locale 
legate de utilizarea terenului și planificarea infrastructurii se află în primul rând în competența 
autorităților naționale competente. Același lucru pare să fie, de asemenea, cu această petiție. 
În plus, principala preocupare a petiționarului – poluarea sonoră cauzată de eliportul propus –
se situează sub pragul legislației aplicabile a UE.

                                               
1 Directiva 2002/30/CE, JO L85 28.3.2002, pp. 40-46.


