
CM\797245LT.doc PE430.798v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

20.11.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0585/2009 dėl golfo lauko įrengimo Meliljoje naudojant Europos 
fondų lėšas, kurią pateikė Ispanijos pilietis Samuel Martín–Sosa Rodríguez 
susivienijimo „Ecologistas en Acción“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo, kad būtų patikrintos lėšos, skirtos golfo laukui įrengti vietovėje, 
kuri yra Meliljoje tarp sienos su Maroku ir oro uosto, ir nurodo, kad šis golfo laukas buvo 
rengiamas neatlikus poveikio aplinkai tyrimo ir gali būti pavojingas oro eismui, nes paukščiai 
gali pažeisti lėktuvų variklius.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 9 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas nurodo, kad, rengiant golfo lauką vietovėje, kuri yra Meliloje (Ispanija) 
prie sienos su Maroku, naudotos Europos fondų lėšos. Kritikuojami trys šio projekto aspektai:

– Pirma, dėl vietos pasirinkimo, kuris laikomas įžeidžiančiu, nukentės Europos socialinis 
įvaizdis. Golfą dažniausiai žaidžia aukštesnio socialinio sluoksnio atstovai, o šis golfo laukas 
įrengtas ties siena su Maroku, kurio išsivystymo lygis yra itin žemas.
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– Antra, šis projektas turi didelį poveikį aplinkai, nes teritorija yra maža, o miestas kenčia dėl 
vandens stokos. Golfo lauko žolei prižiūrėti reikia daug vandens, kurio šiose teritorijose itin 
trūksta, o gausiai naudojami fitosanitariniai preparatai teršia gruntinius vandenis.

– Trečia, projektas kelia problemų dėl oro erdvės saugumo, nes virš dalies golfo lauko yra 
išsidėstę oro uosto oro keliai. Be to, golfo lauke įrengti dirbtiniai ežerai pritrauktų paukščius, 
kurie keltų problemų besileidžiantiems ir kylantiems lėktuvams.

Taigi peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento, kad būtų patikrintos golfo lauko 
įrengimui skirtos Europos fondų lėšos.

Komisijos pastabos

Teikiant Europos bendrąjį finansavimą golfo laukui Meliljoje įrengti buvo suteikta Europos 
regioninės plėtros fondo (ERPF) parama pagal 2000–2006 m. integruotą veiklos programą. 
Bendra projekto reikalavimus atitinkančių išlaidų suma yra 1 890 968,18 EUR, teikiant 
Europos bendrąjį finansavimą padengta 75 proc. sumos, t. y. ERPF skyrė 1 418 226,14 EUR. 
2009 m. rugsėjo 22 d. patvirtinta išlaidų suma yra 1 579 061,18 EUR, t. y. faktinis ERPF 
indėlis yra 1 184 295,89 EUR.

Projektą prižiūri autonominio Meliljos miesto Aplinkos ministerija, kuri yra paskirta projekto 
vykdomąja institucija, projektas įgyvendinamas pagal 5 kryptį „Vietos ir miestų plėtra“, 
būtent pagal 1 priemonę „Turizmo ir kultūros infrastruktūros“. Šie tikslai pirmiausia 
orientuojami į turizmo veiklos skatinimą, taip pat į darbo vietų kūrimą ir šiek tiek į sporto 
praktikos ir vertybių sklaidą.

Europos Komisija pateikia šiuos atsakymus į peticijos pateikėjo užduotus klausimus:

– Atsižvelgiant į tai, kad miesto, esančio prie sienos su Maroku, plotas nedidelis, golfo laukui 
įrengti buvo pasirinkta vienintelė pagal plotą tinkanti vietovė. Be to, išorės siena, su kuria 
ribojasi golfo laukas, pagal bendrąjį miesto plėtros planą negali būti urbanizuota dėl 
nacionalinės gynybos priežasčių. Iš tiesų ši teritorijos dalis iki sienos su Maroku priklauso 
Gynybos ministerijai, kuri iki pradedant rengti golfo lauką vietovę naudojo karinių transporto 
priemonių pratyboms. Taigi jokie statybos darbai negali būti vykdomi be išankstinio Gynybos 
ministerijos leidimo. Golfo lauko rengimą leista vykdyti, nes, priešingai nei kiti miesto plėtros 
projektai, šios statybos netrukdo karinėms pratyboms ir jas vykdant buvo atsižvelgiama į 
Ministerijos nacionalinės gynybos interesus.

– Atsakant į klausimą dėl kenksmingumo aplinkai, būtent dėl golfo lauko priežiūrai 
naudojamo vandens, yra žinoma, kad golfo lauko priežiūrai naudojamas vanduo iš netoliese 
esančio šulinio, kurio vandens kokybė yra bloga, todėl jis nenaudojamas geriamajam 
vandeniui tiekti. Ateityje numatyta naudoti vandenį iš nuotekų valymo įmonės, kuri pradės 
veikti šio mėnesio pabaigoje. Taigi golfo lauko priežiūrai naudojant vandenį nesumažės 
miestui tiekiamo geriamojo vandens išteklių. Be to, vietovėje, kurioje šiuo metu yra golfo 
laukas, anksčiau buvo viešasis sąvartynas, kurio niekas neprižiūrėjo. Įrengus golfo lauką, 
nebeliko nekontroliuojamo sąvartyno, o jo vietoje įrengti žalieji plotai. Galiausiai peticijos 
pateikėjas teigia, kad nebuvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas, tačiau pagal projekto 
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aprašymą ir pagal 2001 m. gegužės 8 d. Įstatymą Nr. 6/2001, kuriuo iš dalies keičiamas 
birželio 28 d. Karaliaus įstatyminis dekretas Nr. 1302/1986, projektui šis reikalavimas1

nebuvo taikomas.

– Dėl oro erdvės saugumo, pasirodo, kad paukščius, keliančius pavojų kylantiems ir 
besileidžiantiems lėktuvams, pritraukdavo sąvartynas (jame esantys maisto likučiai ir 
nusistovėjusio lietaus vandens telkiniai), o ne dirbtiniai golfo lauko ežerai. Įrengiant golfo 
lauką, buvo įrengta drenažo sistema, laukas buvo išvalytas, todėl nebetraukia paukščių. Be to, 
miestas kreipėsi į tas pačias medžioklės su sakalais įmones, kurių paslaugomis naudojasi ir 
oro uostas, prašydami nubaidyti šiuos paukščius nuo lėktuvų takų. Galiausiai, klausimas dėl 
golfo lauko veiklos tęsimo ar sustabdymo, kuris supriešino Aplinkos ministeriją ir Oro ir oro 
uosto navigacijos sistemų generalinės direkcijos padalinį, buvo išspręstas teigiamai2. Meliljos 
miestui buvo liepta įgyvendinti tam tikras sąlygas, kad būtų užtikrintas oro uosto operacijų 
reguliarumas ir saugumas.

Išvada

Sprendimą dėl Meliljos golfo lauko rengimo priima Ispanijos kompetentingos valdžios 
institucijos nacionaliniu (projekto atranka ir paskyrimas) ir vietos (projekto valdymas ir 
įgyvendinimas) lygmenimis. Europos Komisija negali kištis, ji nėra atsakinga už šį projektą.

Tačiau iš pateiktų dokumentų aišku, kad golfo lauko rengimo projektas atitinka visus 
reikalavimus. Peticijos pateikėjo argumentai, susiję su golfo laukui parinkta vieta, poveikiu 
aplinkai ir oro erdvės saugumu yra teisiškai nepagrįsti, nes visais trimis atvejais buvo 
laikomasi galiojančių teisės aktų ir gauti visi leidimai. Europos Komisija turi visus šiuos 
teiginius patvirtinančius oficialius dokumentus.

Komisija siūlo peticijos pateikėjo prašymą patikrinti, ar Europos fondų lėšos golfo laukui 
rengti buvo skirtos motyvuotai, laikyti negaliojančiu.“

                                               
1 Tai įrodo du autonominio Miesto aplinkos ministerijos dokumentai, parengti 2004 m. gruodžio 26–27 d., kurių 

kopijos buvo atsiųstos Europos Komisijai. Iš trečiojo 2004 m. ministerijos parengto dokumento matyti, kad, 
jeigu būtų atliktas projekto poveikio aplinkai vertinimas, jis būtų buvęs patvirtintas. 

2 2009 m. birželio 5 d. rezoliucijoje, kurios kopiją gavo ir Europos Komisija, Civilinės aviacijos generalinis 
direktoratas pritarė golfo lauko veiklai.


