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Θέμα: Αναφορά 0585/2009, του Samuel Martín-Sosa Rodríguez, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος των «Οικολόγων εν δράσει» (Ecologistas en Acción), 
σχετικά με την κατασκευή γηπέδου γκολφ στην Melilla με ευρωπαϊκά 
κεφάλαια

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί να πραγματοποιηθεί έρευνα σχετικά με την χρηματοδότηση της 
κατασκευής του γηπέδου γκολφ της Melilla το οποίο ευρίσκεται μεταξύ της μεθοριακής 
περίφραξης με το Μαρόκο και του αεροδρομίου. Ισχυρίζεται ότι το εν λόγω γήπεδο 
κατασκευάσθηκε χωρίς μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ότι είναι επικίνδυνο για 
την εναέρια κυκλοφορία εφόσον η παρουσία πτηνών στην τοποθεσία θα μπορούσε να 
καταστρέψει τους κινητήρες των αεροπλάνων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Σεπτεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων καταγγέλλει τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων για την κατασκευή του γηπέδου 
γκολφ της Melilla (Ισπανία), το οποίο βρίσκεται στα σύνορα της πόλης με το Μαρόκο. 
Ειδικότερα, διατυπώνονται τρεις επικρίσεις κατά του εν λόγω έργου. 

– Πρώτον, υποστηρίζεται ότι αυτό θα έθιγε την κοινωνική εικόνα της Ευρώπης στα σύνορά 
της λόγω της επιλογής –χαρακτηριζόμενης ως προσβλητικής– της γεωγραφικής θέσης του. 
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Πράγματι, το γήπεδο γκολφ, ενός σπορ που ασκείται κατά κανόνα από ανώτερες κοινωνικές 
τάξεις, βρίσκεται στην παραμεθόρια ζώνη του Μαρόκου, το επίπεδο ανάπτυξης του οποίου 
είναι εξαιρετικά χαμηλό. 

– Δεύτερον, διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι το εν λόγω έργο θα επέφερε μείζονες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες συνδέονται με τα προβλήματα περιορισμένης 
εδαφικής έκτασης και λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η πόλη. Υποστηρίζεται ότι η συντήρηση 
του χλοοτάπητα του γηπέδου γκολφ απαιτεί μεγάλη ποσότητα ύδατος, το οποίο όμως είναι 
ελάχιστα διαθέσιμο στην περιοχή, καθώς και τη χρήση φυτοϋγειονομικών προϊόντων που 
μολύνουν τους υδροφόρους ορίζοντες.

– Τρίτον και τελευταίον, το έργο ενδέχεται να δημιουργήσει πρόβλημα στον τομέα της 
ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας διότι ένα τμήμα του γηπέδου βρίσκεται στο επίπεδο 
των διαδρόμων απογείωσης και προσγείωσης του αεροδρομίου. Οι δε τεχνητές λίμνες που 
έχουν κατασκευαστεί στο γήπεδο γκολφ θα προσελκύουν τα πτηνά, αυξάνοντας τους 
κινδύνους κατά τους χειρισμούς προσγείωσης και απογείωσης των αεροσκαφών. 

Συνεπώς, ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διεξαγάγει έρευνα σχετικά με 
τους ευρωπαϊκούς πόρους που έχουν χρησιμοποιηθεί για το συγκεκριμένο έργο. 

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η κατασκευή του γηπέδου γκολφ της Melilla αποτέλεσε αντικείμενο ευρωπαϊκής 
συγχρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο 
πλαίσιο του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος 2000-2006. Το συνολικό ποσό 
των επιλέξιμων δαπανών του έργου ανέρχεται στα 1 890 968,18 ευρώ, με ποσοστό 
χρηματοδότησης 75%, ήτοι καταβαλλόμενη συνεισφορά του ΕΤΠΑ ύψους
1 418 226,14 ευρώ. Κατά την 22α Σεπτεμβρίου 2009, είχαν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους
1 579 061,18 ευρώ, ήτοι πραγματική συμβολή του ΕΤΠΑ ίση προς 1 184 295,89 ευρώ. 

Υπαγόμενο στη διαχείριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος της κυβέρνησης της αυτόνομης 
πόλης της Melilla, που διορίστηκε φορέας εκτέλεσης του έργου, το συγκεκριμένο έργο 
εντάσσεται στο πλαίσιο του άξονα 5 «Τοπική και αστική ανάπτυξη» και, ειδικότερα, του 
μέτρου 1 «Τουριστικές και πολιτιστικές υποδομές». Συνεπώς, οι στόχοι του επικεντρώνονται 
πρωτίστως στην ενίσχυση των τουριστικών δραστηριοτήτων, αλλά επίσης στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και, δευτερευόντως, στη διάδοση της άθλησης και των αθλητικών αξιών. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να παραθέσει τις παρατηρήσεις που ακολουθούν ως 
απάντηση στις επικρίσεις που διατυπώνει ο αναφέρων επί του εν λόγω έργου: 

– Όσον αφορά τη γεωγραφική θέση του γηπέδου γκολφ, το οποίο βρίσκεται στα σύνορα με το 
Μαρόκο, τούτη επελέγη διότι επρόκειτο για τη μοναδική τοποθεσία της πόλης –δεδομένης 
της περιορισμένης έκτασής της– που διέθετε έναν τέτοιο χώρο. Εξάλλου, σύμφωνα με το 
γενικό πολεοδομικό σχέδιο της πόλης, η ζώνη πλησίον των συνόρων, στην οποία 
κατασκευάστηκε το γήπεδο γκολφ, δεν μπορεί να αστικοποιηθεί για λόγους εθνικής άμυνας. 
Πράγματι, το συγκεκριμένο μεθοριακό εδαφικό τμήμα υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας, το 
οποίο το χρησιμοποιούσε, προ της κατασκευής του γηπέδου γκολφ, για τη διεξαγωγή 
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ασκήσεων στρατιωτικών οχημάτων. Κατά συνέπεια, κανένας τύπος κατασκευαστικού έργου 
δεν μπορεί να υλοποιηθεί στην εν λόγω τοποθεσία χωρίς προηγούμενη έγκριση από το 
προαναφερθέν Υπουργείο. Η κατασκευή του γηπέδου γκολφ τελικά εγκρίθηκε διότι, σε 
αντίθεση με άλλα αστικά έργα, δεν διαταράσσει τις δραστηριότητες της στρατιωτικής 
εκπαίδευσης και, ως εκ τούτου, σέβεται τα συμφέροντα εθνικής άμυνας που προστατεύονται 
από το Υπουργείο. 

– Όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς προβληματισμούς, και, ειδικότερα, το νερό που 
χρησιμοποιείται για τη συντήρηση του γηπέδου γκολφ, η υδροδότηση του γηπέδου γκολφ 
εξασφαλίζεται επί του παρόντος από ένα φρέαρ που βρίσκεται στην εγγύς περιοχή και του 
οποίου η αλατότητα του ύδατος αποκλείει την κατανάλωσή του ως πόσιμου νερού. 
Μελλοντικά, προβλέπεται επίσης η χρήση του ύδατος που θα προέρχεται από τη ζώνη 
τριτοβάθμιας επεξεργασίας της μονάδας καθαρισμού, της οποίας η έναρξη λειτουργίας έχει 
προγραμματιστεί για το τέλος του τρέχοντος μήνα. Επομένως, η κατανάλωση ύδατος για τη 
συντήρηση του γηπέδου γκολφ δεν θέτει σε κίνδυνο τους πόρους πόσιμου νερού της πόλης, 
οι οποίοι προορίζονται για την οικιακή παροχή ύδατος. Επιπλέον, ο χώρος που 
χρησιμοποιείται σήμερα για το γήπεδο του γκολφ, λειτουργούσε παλαιότερα ως αυτοσχέδια 
δημόσια χωματερή. Η κατασκευή του γηπέδου γκολφ επέτρεψε τον τερματισμό αυτής της 
ανεξέλεγκτης πρακτικής και την προστασία του εδάφους χάρη στη δημιουργία ενός χώρου 
πρασίνου. Τέλος, ο αναφέρων καταγγέλλει την απουσία εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων· εντούτοις, λόγω των χαρακτηριστικών του και δυνάμει των διατάξεων του
νόμου 6/2001 της 8ης Μαΐου που τροποποιεί το βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 
αριθ. 1302/1986 της 28ης Ιουνίου, το εν λόγω έργο δεν υπόκειτο στην υποχρέωση αυτή1. 

– Τέλος, όσον αφορά την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας, αποδεικνύεται ότι τα πτηνά 
που θέτουν ενδεχομένως σε κίνδυνο τους χειρισμούς απογείωσης και προσγείωσης των 
αεροσκαφών προσελκύονταν περισσότερο από τη δημόσια χωματερή (λόγω της παρουσίας 
υπολειμμάτων τροφών και των λιμναζόντων όμβριων υδάτων) παρά από το πράσινο και τις 
τεχνητές λίμνες του γηπέδου γκολφ. Η κατασκευή του γηπέδου γκολφ και, συγκεκριμένα, η 
εγκατάσταση δικτύου αποστράγγισης, επέτρεψε την εξυγίανση του εδάφους και την 
απομάκρυνση των πτηνών από το γήπεδο. Επιπροσθέτως, η πόλη προσέφυγε σε υπηρεσίες 
ιερακοτροφίας, παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούνται από το αεροδρόμιο της Melilla, 
οι οποίες επιτρέπουν την απομάκρυνση των εν λόγω πτηνών από τους διαδρόμους 
απογείωσης και προσγείωσης του αεροδρομίου. Κυρίως, όμως, το ζήτημα της διατήρησης ή 
της αναστολής της λειτουργίας των δραστηριοτήτων του γηπέδου γκολφ, το οποίο έφερε σε 
αντιπαράθεση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την Υποδιεύθυνση των Συστημάτων 
Αεροναυτιλίας και Αερολιμένα, είχε θετική έκβαση2. Η πόλη της Melilla έλαβε, ωστόσο, την 
εντολή να θέσει ορισμένους όρους προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλότητα και η 
ασφάλεια των λειτουργιών του αεροδρομίου.
                                               
1 Αυτό βεβαιώνεται σε δύο έγγραφα του Υπουργείου Περιβάλλοντος της κυβέρνησης της αυτόνομης πόλης που 

φέρουν αντιστοίχως τις ημερομηνίες της 26ης και 27ης Δεκεμβρίου 2004, αντίγραφα των οποίων έλαβε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξάλλου, ένα τρίτο έγγραφο, το οποίο επίσης προέρχεται από το Υπουργείο και 
χρονολογείται από τον Δεκέμβριο του 2004, καταδεικνύει ότι το εν λόγω έργο θα είχε εγκριθεί, ακόμη και 
αν είχε υποβληθεί σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

2 Πράγματι, με ψήφισμα της 5ης Ιουνίου 2009, αντίγραφο του οποίου απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 
Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας αποφάνθηκε υπέρ της διατήρησης των δραστηριοτήτων του 
γηπέδου γκολφ.
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Συμπέρασμα

Η απόφαση σχετικά με την κατασκευή του γηπέδου γκολφ της Melilla εμπίπτει αποκλειστικά 
στο πεδίο αρμοδιοτήτων των ισπανικών αρχών, τόσο των εθνικών (για την επιλογή και την 
ανάθεση του έργου) όσο και των τοπικών (για τη διαχείριση και την εκτέλεση του έργου). 
Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να παρέμβει στην εν λόγω επιλογή, 
δεν μπορεί να υπέχει ευθύνη για ένα τέτοιο έργο. 

Ωστόσο, από την ανάγνωση των προσκομισθέντων εγγράφων προκύπτει ότι το έργο της 
κατασκευής γηπέδου γκολφ πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη σύννομη 
λειτουργία του. Τα επιχειρήματα που προβάλλει ο αναφέρων, τα οποία συνδέονται με την 
επιλογή της γεωγραφικής θέσης του γηπέδου γκολφ, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του και 
τα προβλήματα ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας, δεν είναι νομικά βάσιμα διότι και στις 
τρεις περιπτώσεις τηρήθηκαν οι ισχύουσες νομοθεσίες και χορηγήθηκαν οι πρότερες 
εγκρίσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στη διάθεσή της τα επίσημα έγγραφα που 
τεκμηριώνουν τις εν λόγω διαβεβαιώσεις. 

Ως εκ τούτου, το αίτημα του αναφέροντος για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη χρήση των 
ευρωπαϊκών πόρων κρίνεται αβάσιμο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να χαρακτηριστεί 
άκυρο ως μη γενόμενο.


