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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Samuel Martín-Sosa Rodríguez spanyol állampolgár által az „Ecologistas en 
Acción” nevében benyújtott, 0585/2009. számú petíció egy melillai golfpálya 
uniós pénzügyi alapok felhasználásával történő megépítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója vizsgálatot kér egy Melillában, a Marokkó és a reptér közti határkerítés 
által határolt területen épülő golfpálya finanszírozásával kapcsolatban, és azt állítja, hogy a 
golfpályát környezeti hatástanulmány elvégzése nélkül építik, valamint hogy veszélyezteti a 
légi forgalmat, mivel a madarak kárt tehetnek a repülőgépek motorjában

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 9. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. november 20.

A petíció

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy uniós pénzügyi alapokat használtak fel a Melillában 
(Spanyolország) a város és Marokkó közötti határövezetben épülő golfpálya kivitelezéséhez. 
Pontosabban három kritikát fogalmaz meg a projekttel szemben. 

– Először is azt, hogy a projekt Európa határvidékén károsan befolyásolja Európa szociális 
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arculatát, a helyszín – általa vérlázítónak nevezett – választásából kifolyólag. A golfpálya 
ugyanis, amelynek használata többnyire a magas életszínvonalon élő társadalmi rétegek 
kiváltsága, a Marokkóval közös határvidéken helyezkedik el, ahol a fejlettségi szint különösen 
alacsony. 

– Másodszor pedig, a projekt állítólag jelentős környezeti hatásokkal is jár, a terület 
szűkösségéhez illetve a városban mutatkozó vízhiány problémájához kapcsolódó okokból. A 
golfpálya gyepének karbantartása ugyanis jelentős vízmennyiséget igényel, miközben az adott 
régióban kevés víz áll rendelkezésre; illetve olyan növényvédő szerek tömeges 
alkalmazásával jár, melyek szennyezik a felszín alatti vízrétegeket.

– Harmadrészt és végül pedig a projekt állítólag a légiközlekedés biztonságához kapcsolódó 
problémát is felvet, miután a pálya egy része a repülőtéri felszállópályák vonalában 
helyezkedik el. A golfpálya területén kialakított mesterséges tavak ugyanis vonzzák a 
madarakat, és ezzel növelik a repülőgépek le- és felszállási manővereihez kapcsolódó 
kockázatokat. 

A petíció benyújtója ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy indítson vizsgálatot a 
projekthez felhasznált uniós pénzügyi alapokkal kapcsolatban. 

A Bizottság észrevételei

A melillai golfpálya építése európai társfinanszírozásban részesült az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapon (ERFA) keresztül, a 2000-2006-os IOP keretében. A támogatható 
költségek teljes összege 1 890 968,18 €, a projekt társfinanszírozási aránya pedig 75%, vagyis 
az ERFA által nyújtott hozzájárulás összege 1 418 226,14 €. 2009. szeptember 22-ig 1 579 
061,18 € költséget hagytak jóvá, vagyis a ténylegesen megvalósult ERFA hozzájárulás 
összege 1 184 295,89 € volt. 

A projekt végrehajtó hatóságának kijelölt Melilla Városi Kormányzat Környezetvédelmi 
Minisztériuma által irányított projekt az 5. prioritási tengely – „Regionális fejlesztés és 
városfejlesztés” –, ezen belül az 1. intézkedés – „Idegenforgalmi és kulturális infrastruktúrák” 
– keretébe illeszkedett. Célja elsősorban az idegenforgalmi tevékenységek erősítése, továbbá 
a munkahelyteremtés, valamint – kevésbé jelentős mértékben – a sport gyakorlásának és 
értékeinek terjesztése. 

Az Európai Bizottság válaszában a következőket kívánja hozzáfűzni a petíció benyújtója által 
a projekttel szemben megfogalmazott kritikákhoz: 

– Ami a Marokkóval közös határ mentén elterülő golfpályának helyszínt adó területet illeti, a 
választás azért esett erre, mert – tekintettel a város kis kiterjedésére – ez volt az egyetlen
olyan helyszín, amely hasonló szabad területet biztosított. Egyébiránt a határ mentén elterülő 
övezet, ahol a golfpálya létesül, a város Általános Területrendezési Terve értelmében 
nemzetbiztonsági okokból városfejlesztésre nem hasznosítható. A határ mentén fekvő, szóban 
forgó terület felett a Védelmi Minisztérium rendelkezik, amely a golfpálya építésének 
megkezdéséig katonai járműgyakorlatok céljára használta azt. A szóban forgó minisztérium 
előzetes engedélye nélkül tehát semmilyen építési munkálat nem kezdhető meg e területen. A 
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golfpálya építése azért kaphatta meg ezt az engedélyt, mert az egyéb területrendezési 
projektekkel ellentétben nem zavarja a hadgyakorlatokat, és így tiszteletben tartja a 
Minisztérium által felügyelt nemzetvédelmi érdekeket. 

– Ami a környezetvédelmi megfontolásokat, és konkrétan a pálya karbantartásához szükséges 
vizet illeti, a golfpálya jelenleg egy közelben található kút vizéből látja el szükségleteit, amely 
sós összetétele miatt mindenfajta emberi fogyasztásra alkalmatlan. A jövőre vonatkozó tervek 
szerint a létesítmény használni fog a közeli szennyvíztisztító állomás tercier övezetéből 
származó vizet is, melynek felavatása e hónap végén várható. A golfpálya karbantartásához 
szükséges vízfelhasználás tehát nem veszélyezteti a város háztartási fogyasztásra szolgáló 
vízkészleteit. Ráadásul a jelenleg golfpályaként hasznosított területet korábban spontán 
illegális hulladéklerakóként használták. A golfpálya építése véget vet ennek az ellenőrizetlen 
gyakorlatnak, és így lehetővé teszi a terület megóvását, zöld felületet hozva ott létre. 
Végezetül a petíció benyújtója kifogásolja egy megfelelő környezeti hatástanulmány hiányát, 
jóllehet egyedi jellege miatt, illetve a június 26-i 1302/1986 sz. királyi rendeletet módosító 
május 8-i 6/2001 sz. törvény rendelkezései értelmében a projekt nem esik a fenti kötelezettség 
alá1. 

– Végezetül a légiközlekedés biztonságának kérdését illetően bebizonyosodott, hogy a 
repülőgépek le- és felszállását veszélyeztető madarakat sokkal inkább az illegális 
hulladéklerakó vonzotta (az élelmiszermaradékok jelenléte és a felgyülemlett esővíz-tócsák 
miatt), semmint a golfpálya zöldterületei és mesterséges tavai. A pálya építése, és különösen a 
vízelvezető csatornarendszer kialakítása lehetővé tette a terület rendezését, és ezáltal a 
madarak távoltartását. Ezen túlmenően a város a melillai repülőtéréhez hasonló solymászati 
szolgáltatásokat alkalmaz, melyek segítségével távol tarthatók a madarak a repülőtéri fel- és 
leszállópályáktól. De a legfőbb érv az, hogy a golfpálya tevékenységek működési 
engedélyének fenntartásáról illetve felfüggesztéséről a Környezetvédelmi Minisztérium és a 
Légiközlekedési és Repülőtéri Rendszerek Aligazgatósága közötti vitában végül pozitív 
döntés született2. Melilla városa mindezek mellett felszólítást kapott, hogy teljesítsen 
bizonyos feltételeket a repülőtéri tevékenységek szabályszerűségének és biztonságának 
garantálása érdekében.

Következtetés

A melillai golfpálya megépítésére vonatkozó döntés kizárólagos spanyol hatáskörbe tartozik, 
mind nemzeti szinten (a projekt kiválasztása és odaítélése tekintetében), mind pedig helyi 
szinten (a projekt irányítása és végrehajtása tekintetében). Miután az Európai Bizottság nem 
jogosult beavatkozni e döntésbe, nem is tehető felelőssé egy hasonló projektért. 

                                               
1 Erről tanúskodik az Autonóm Város kormányzatának Környezetvédelmi Minisztériuma által kiadott két, 2004. 

december 26-i illetve 27-i keltezésű dokumentuma, amelyekről az Európai Bizottság is másolatot kapott. 
Egy harmadik, szintén a minisztériumtól származó és szintén 2004. decemberi keltezésű dokumentum 
egyébként kimutatja, hogy amennyiben a projektről környezeti hatástanulmányt kellett volna készíteni, 
abban az esetben is megkapta volna a jóváhagyást. 

2 Egy 2009. június 5-én kelt határozatban, amelynek másolatát megküldték az Európai Bizottságnak is, a Polgári 
Légiközlekedési Főigazgatóság végül a golfpálya tevékenységeinek fenntartása mellett foglalt állást. 
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Ugyanakkor az átadott dokumentumok fényében megállapítható, hogy a golfpálya projekt 
teljesíti a szabályszerű működés valamennyi szükséges feltételét. A petíció benyújtója által a 
golfpálya elhelyezkedésével és környezeti hatásaival, valamint a légiközlekedés biztonságával 
kapcsolatban felhozott érvek jogilag nem megalapozottak, mivel a hatályban lévő 
jogszabályokban és az előzetes engedélyekben foglalt feltételek mindhárom esetben 
teljesültek. Az Európai Bizottságnak birtokában vannak mindazok a hivatalos 
dokumentumok, amelyek alátámasztják a fenti állításokat. 

Következésképpen, mivel a petíció benyújtója által az uniós pénzügyi alapok felhasználásával 
kapcsolatban beadott kivizsgálási kérelem megalapozatlannak bizonyult, az Európai Bizottság 
javasolja a kérelem semmisnek nyilvánítását. 


