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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

20.11.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0585/2009, ko „Ecologistas en Acción” vārdā iesniedza Spānijas 
valstspiederīgais Samuel Martín-Sosa Rodríguez, par golfa laukuma izbūvi 
Meliljā ar Eiropas finansējumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz veikt izmeklēšanu attiecībā uz finansējumu golfa laukuma 
celtniecībai Meliljā, teritorijā starp robežas ar Maroku nožogojumu un lidostu, un apgalvo, ka 
šis laukums ir izbūvēts, neveicot ietekmes uz vidi novērtējumu, un ka tas ir bīstami aviācijai, 
jo putnu klātbūtne varētu apdraudēt lidmašīnu motorus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 9. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka ES fondu finansējums izmantots, lai izbūvētu golfa 
laukumu Meliljā (Spānija), kas atrodas pie pilsētas robežas ar Maroku. Konkrētāk, pret šo 
projektu izteikti trīs iebildumi.

– Pirmkārt, šis projekts nodarīs kaitējumu Eiropas sociālajam tēlam tās pierobežā, ņemot vērā 
atrašanās vietas izvēli, kas kvalificēta kā aizskaroša. Šis golfa laukums, kuru parasti izmanto 
augstāki sabiedrības slāņi, atrodas Marokas pierobežas zonā, bet tā ir valsts, kuras attīstības 
līmenis ir īpaši zems. 
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– Otrkārt, šis projekts būtiski ietekmēs vidi, radot problēmas saistībā ar ierobežoto teritoriju 
un ūdens trūkumu, no kā cieš pilsētas iedzīvotāji. Golfa laukuma zāliena uzturēšanai 
vajadzīgs liels daudzums ūdens, bet tā pieejamība šajā teritorijā ir ierobežota, turklāt plaši 
jāizmanto augu aizsardzības līdzekļi, kas piesārņo gruntsūdeņus.

– Treškārt un visbeidzot, šis projekts radīs problēmu saistībā ar aviācijas drošību, jo daļa 
teritorijas atrodas lidostas skrejceļu līmenī. Golfa laukuma teritorijā mākslīgi izveidotie ezeri 
piesaistīs putnus, tādējādi palielinot risku lidmašīnu nolaišanās un pacelšanās laikā.

Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu veikt izmeklēšanu attiecībā uz ES 
fondu finansējuma izmantošanu šajā projektā.

Komisijas komentāri

Meliljas golfa laukuma celtniecībai ir piešķirts ES līdzfinansējums, proti, no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) programmas „POI 2000-2006” ietvaros. Projekta 
attiecināmo izmaksu summa ir EUR 1 890 968,18, bet līdzfinansējums piešķirts 75 % apmērā, 
proti, ERAF ieguldījums ir EUR 1 418 226,14. Līdz 2009. gada 22. septembrim bija 
apstiprināti izdevumi EUR 1 579 061,18 apmērā, kas nozīmē, ka ERAF faktiskais ieguldījums 
ir EUR 1 184 295,89.

Šis projekts, ko pārvalda Meliljas autonomās pilsētas Vides ministrija, kura izvēlēta par 
projekta īstenotāju, atbilst 5. asij „Vietējā un pilsētu attīstība”, konkrētāk — 1. pasākumam 
„Tūrisma un kultūras infrastruktūra”. Projekta mērķi paredz vispirms sekmēt tūrismu, kā arī 
izveidot darba vietas, mazāk nozīmīgs mērķis ir nodrošināt prakses un sporta vērtību 
popularizēšanu.

Atbildot uz lūgumraksta iesniedzēja iebildumiem par šo projektu, Eiropas Komisija vēlas 
paziņot turpmāk izklāstīto informāciju.

– Golfa laukuma atrašanās vieta Marokas pierobežā tika izvēlēta, jo, ņemot vērā šīs pilsētas 
ierobežoto platību, tā bija vienīgā tik plašā pilsētas teritorija. Turklāt atbilstīgi Pilsētas 
attīstības ģenerālplānam pierobežas zona, kurā atrodas golfa laukums, nav apbūvējama valsts 
aizsardzības apsvērumu dēļ. Patiesībā šī pierobežas josla ir nodota Aizsardzības ministrijas 
rīcībā, kas līdz golfa laukuma celtniecībai šo teritoriju izmantoja militāro transportlīdzekļu 
treniņu braucieniem. Tādēļ bez minētās ministrijas iepriekšējas atļaujas šajā teritorijā nedrīkst 
veikt nekādus celtniecības darbus. Bet golfa laukuma celtniecību varēja atļaut, jo pretēji 
citiem pilsētvides projektiem šajā gadījumā netiks traucēti militārie treniņi vai pārkāptas 
ministrijas aizstāvētās valsts aizsardzības intereses.

– Attiecībā uz apsvērumiem vides jomā un īpaši tā uzturēšanai vajadzīgo ūdeni golfa laukums 
patlaban tiek apgādāts ar ūdeni no tuvumā esošajām akām, turklāt tā sāls saturs neļauj šo 
ūdeni lietot uzturā. Turpmāk ir arī paredzēts izmantot ūdeni no attīrīšanas stacijas 
pakalpojumu zonas (stacijas atklāšana paredzēta šī mēneša beigās). Tādējādi ūdens patēriņš 
golfa laukuma uzturēšanai neapdraud pilsētas dzeramā ūdens resursus, kas paredzēti 
mājsaimniecību ūdens apgādei. Turklāt laukumā, kas patlaban tiek izmantots golfam, agrāk 
atradās publiskā atkritumu izgāztuve, kas tur nebija plānota. Golfa laukuma izbūve ļāva 
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pārtraukt šo nekontrolēto praksi un saglabāt šo laukumu, ierīkojot zaļo zonu. Visbeidzot, 
lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums, taču 
projekta raksturīgo iezīmju dēļ, kā arī atbilstīgi noteikumiem, kas paredzēti 2001. gada 
8. maija Likumā Nr. 6/2001, ar ko groza 1986. gada 28. jūnija Karalisko likumdošanas 
dekrētu Nr. 1302/1986, uz projektu neattiecās šī prasība1.

– Visbeidzot, attiecībā uz aviācijas drošību izrādās, ka putnus, kas apdraud lidmašīnu 
nolaišanos un pacelšanos, publiskā atkritumu izgāztuve (pārtikas pārpalikumu un pastāvīgo 
lietusūdens peļķu dēļ) piesaistīja daudz vairāk nekā golfa laukuma zālājs un mākslīgie ezeri. 
Golfa laukuma celtniecība un īpaši drenāžas sistēmas izveide ļāva attīrīt šo teritoriju un 
atbaidīt putnus. Turklāt pilsēta izmantoja piekūnu audzētavas pakalpojumus, kas ir līdzīgi 
Meliljas lidostas izmantotajiem pakalpojumiem, kuri ļauj atbaidīt putnus no lidostas 
skrejceļiem. Tomēr jautājums par golfa laukuma darbības saglabāšanu vai pārtraukšanu, kas 
pretnostatīja Vides ministriju un Aeronavigācijas un lidostu sistēmu apakšdirektorātu, tika 
atrisināts pozitīvi2. Tomēr Meliljas pilsētai bija jāizpilda daži nosacījumi, kuri paredz garantēt 
lidostas darbības regularitāti un drošību.

Secinājumi

Lēmums par Meliljas golfa laukuma celtniecību ir tikai Spānijas iestāžu kompetencē; tās ir 
valsts iestādes (projekta atlase un piešķiršana) un vietējās iestādes (projekta izpildes 
pārvaldība). Tā kā Eiropas Komisija nav pilnvarota iejaukties šo iestāžu darbā, tā nav 
atbildīga par šādu projektu.

Tomēr, izskatot iesniegtos dokumentus, šķiet, ka golfa laukuma projektā ir ievēroti visi 
darbības nosacījumi, kas paredzēti noteikumos. Lūgumraksta iesniedzēja argumenti, kas 
saistīti ar golfa laukuma vietas izvēli, ietekmi uz vidi un aviācijas drošības problēmām, nav 
juridiski pamatoti, jo visos trijos gadījumos ir ievērota atbilstība spēkā esošo tiesību aktu un 
iepriekšēju atļauju prasībām. Eiropas Komisijas rīcībā ir oficiāli dokumenti, kas ļauj 
apstiprināt šos apgalvojumus.

Tā kā lūgumraksta iesniedzēja lūgums veikt izmeklēšanu attiecībā uz ES fondu finansējuma 
izmantošanu šajā projektā nešķiet pamatots, Eiropas Komisija ierosina to pasludināt par spēkā 
neesošu.”

                                               
1 To apliecina Meliljas autonomās pilsētas Vides ministrijas divi 2004. gada 26. un 27. decembra dokumenti, 

kuru kopijas ir Eiropas Komisijas rīcībā. Trešais dokuments, ko arī 2004. gada decembrī izstrādājusi 
Ministrija, pierāda, ka šis projekts tiktu apstiprināts, pat ja attiecībā uz to būtu jāveic ietekmes uz vidi 
novērtējums.

2 Pieņemot 2009. gada 5. jūnija rezolūciju, kuras kopija nosūtīta arī Eiropas Komisijai, Civilās Aviācijas 
ģenerāldirektorāts pauda atbalstu golfa laukuma darbības saglabāšanai.


