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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0585/2009, imressqa minn Samuel Martin-Sosa Rodríguez, ta’
nazzjonalità Spanjola, f’isem Ecologistas en Acción, dwar il-kostruzzjoni ta’
korsa tal-golf f’Melilla bl-użu ta’ fondi Ewropej

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob li ssir inkjesta dwar il-finanzjament tal-bini tal-korsa tal-golf f’Melilla 
fuq sit bejn il-ħitan tal-fruntiera mal-Marokk u l-ajruport. Huwa qal li din il-korsa kienet 
mibnija mingħajr ma twettaq studju ta’ impatt ambjentali u li hija perikoluża għat-traffiku tal-
ajru peress li l-preżenza tal-għasafar tista’ tagħmel ħsara lill-magni tal-ajruplani

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ Settembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura)

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Novembru 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona l-użu ta’ fondi Ewropej għall-bini tal-korsa tal-golf ta’ Mellila 
(Spanja), li tinsab fil-fruntiera tal-belt li tmiss mal-Marokk. Għal iktar preċiżjoni, hemm 3 
kritiki kontra dan il-proġett. 

– L-ewwel nett, dan il-proġett jippreġudika l-immaġni soċjali tal-Ewropa fil-fruntieri tagħha,
minħabba l-għażla - meqjusa offensiva - tal-post fejn jinsab. Fil-fatt, il-korsa tal-golf, sport li
ġeneralment jiġi prattikat mill-klassijiet soċjali ta’ livell għoli, tinsab fiz-zona tal-fruntiera li 
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tmiss mal-Marokk, fejn il-livell ta’ żvilupp huwa partikolarment baxx. 

– It-tieni nett, il-proġett iġib miegħu implikazzjonijiet ambjentali maġġuri, marbutin mal-
problemi li jinħolqu minħabba li jiċkien it-territorju u minħabba s-skarsità tal-ilma li hija 
problema li l-belt tħabbat wiċċha magħha. Il-manutenzjoni tal-ħaxix tal-korsa tal-golf 
tirrikjedi kwantità kbira ta’ ilma, li mhijiex disponibbli fit-territorju, kif ukoll l-użu enormi ta’
prodotti għas-saħħa tal-pjanti li jniġġes l-ilma ta’ taħt l-art.

– It-tielet u l-aħħar nett, il-proġett jippreżenta problema fir-rigward tas-sikurezza fl-ajru, 
minħabba li parti mill-art tinsab fuq sit li huwa livell mar-runway tal-ajruport. Fuq in-naħa l-
oħra, l-għadajjar artifiċjali fuq is-sit tal-korsa tal-golf jattira lill-għasafar, u dan iżid ir-riskji 
waqt l-operazzjonijiet tat-tlugħ u l-inżul tal-ajruplani. 

Għalhekk, il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew jagħmel riċerka dwar il-fondi 
Ewropej użati għal dan il-proġett. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Il-bini tal-korsa tal-golf ta’ Melilla kien parti minn kofinanzjament Ewropew, permezz tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (ERDF), fil-qafas tal-POI 2000-2006. L-ammont 
totali tal-ispiża eliġibbli tal-proġett jammonta għal 1.890.968,18 € u t-taxxa ta’
kofinanzjament tal-proġett hija ta’ 75%, jiġifieri kontribuzzjoni ekwivalenti tal-ERDF ta’
1.418.226,14 €. Fit-22 ta’ Settembru 2009, 1.579.061,18 € tal-ispiża ġiet iċċertifikata, jiġifieri 
kontribuzzjoni effettiva tal-ERDF ta’ 1.184.295,89 €.  

Immexxi mill-Ministeru għall-Ambjent tal-Gvern tal-Belt Awtonoma ta’ Melilla, magħżul
bħala entità għall-implimentazzjoni tal-proġett, huwa jaqa’ fil-qafas tal-Assi 5 “L-Iżvilupp 
Lokali u Urban” u b’mod iktar preċiż fil-Miżura 1 “Infrastrutturi Turistiċi u Kulturali”. 
Għalhekk, l-ewwel u qabel kollox, dawn l-objettivi għandhom l-għan li jsaħħu l-attivitajiet 
turistiċi iżda wkoll il-ħolqien ta’ imjiegi u f’livell inqas sinifikattiv, it-tixrid tal-prattika u tal-
valuri sportivi. 

Il-Kummissjoni Ewropea tixtieq tagħti din it-tweġiba għall-kritiki mqajma mill-petizzjonant 
għal dan il-proġet: 

– Fir-rigward tas-sit tal-korsa tal-golf, li jinsab mal-fruntiera tal-Marokk, dan intgħażel
għaliex kien l-uniku post fil-belt li għalkemm is-superfiċji tiegħu kienet limitata kellu tali 
spazju. Barra minn hekk, iz-zona li tmiss mal-fruntiera li fiha tinsab il-korsa tal-golf, skont il-
Pjan Ġenerali tal-Ġestjoni Urbana tal-Belt, mhijiex art li tista’ tiġi urbanizzata, minħabba 
raġunijiet ta’ difiża nazzjonali. Fil-fatt, din il-medda li tinsab fil-limitu tal-fruntiera tinsab 
għad-dispożizzjoni tal-Ministeru tad-Difiża li, sa meta nbniet il-korsa tal-golf, użaha biex 
jipprattika t-taħriġ tal-vetturi militari. Għalhekk, l-ebda tip ta’ xogħol ta’ bini ma jista’ jsir 
mingħajr ma tingħata l-awtorizzazzjoni ta’ dan il-Ministeru. Il-bini tal-korsa tal-golf seta’ jiġi 
awtorizzat, minħabba li għall-kuntrarju ta’ proġetti urbani oħra, huwa ma jostakolax l-
attivitajiet tat-taħriġ militari u minħabba f’dan, huwa jirrispetta l-interess tad-difiża nazzjonali 
li jiġġieled għalihom il-Ministeru. 
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– Fil-livell tal-konsiderazzjonijiet ambjentali u b’mod partikolari l-ilma użat għall-
manteniment tagħha, il-korsa tal-golf qed tiġi attwalment fornuta bl-ilma minn bir fil-
viċinanza, u l-livelli ta’ melħ li fih dan jimpedixxi kull konsum alimentari. Fil-futur, huwa 
previst ukoll li l-użu tal-ilma joriġina miz-zona terzjarja tal-istazzjon ta’ purifikazzjoni, li l-
inawgurazzjoni tagħha hija prevista għall-aħħar ta’ dan ix-xahar. Il-konsum tal-ilma għall-
manteniment tal-korsa tal-golf ma jpoġġix f’riskju r-riżorsi tal-ilma tax-xorb tal-belt, li huma
maħsuba għall-forniment domestiku. Iktar minn hekk, l-art li llum il-ġurnata hija użata għall-
golf qabel kienet tintuża bħala landfill improvviżata. Il-bini tal-korsa tal-golf ippermetta li 
tittwaqqaf din il-prattika mhux kontrollata u li tiġi ppreservata l-art billi tiġi stabbilita zona
ħadra. Finalment, il-petizzjonant joġġezzjona n-nuqqas tal-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali 
iżda minħabba l-karatteristiċi tiegħu, u f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Liġi 6/2001 tat-
8 ta’ Mejju, li ġiet emendata mid-Digriet Leġiżlattiv Rjali 1302/1986 tat-28 ta’ Ġunju, il-
proġett ma ġiex sottomess għal din l-obbligazzjoni1. 

– Finalment, fir-rigward tas-sikurezza tal-ajru, jidher li l-għasafar, li jipperikolaw l-
operazzjonijiet tat-tlugħ u l-inżul tal-ajruplani, huma attirati mil-landfill (minħabba l-preżenza 
ta’ residwi alimentari u tal-ilma qiegħed tal-ilma tax-xita). Il-bini tal-korsa u b’mod 
partikolari, l-implimentazzjoni ta’ sistema ta’ dranaġġ, ippermetta li titnaddaf l-art u li 
jitgerrxu għasafar. Barra minn hekk, il-belt irrikorriet għal servizzi ta’ falkunerija li huma 
simili għal dawk użati mill-ajruport ta’ Melilla, li jbiegħed dawn l-għasafar mir-runways tal-
ajruport. Iżda, fuq kollox, il-kwistjoni li tirrigwarda t-tkomplija jew it-twaqqif tal-attivitajiet 
tal-korsa tal-golf, li dwarha l-Ministru tal-Ambjent u d-Direttorat Assistent Ġenerali tas-
Sistemi ta’ Navigazzjoni tal-Ajru u tal-Ajruport ma qablux, ġiet deċiża b’mod pożittiv2. 
Minkejja dan, il-belt ta’ Melilla ġiet rikjesta timplimenta ċerti kundizzjonijiet biex 
tiggarantixxi r-regolarità u s-sigurtà tal-operazzjonijiet tal-ajruport.

Konklużjoni

Id-deċiżjoni li tirrigwarda l-bini tal-korsa tal-golf ta’ Mellila kienet b’mod esklussiv frott il-
ħiliet Spanjoli, kemm nazzjonali (għall-għażla u għall-għoti tal-proġett) kif ukoll lokali (għall-
ġestjoni u l-eżekuzzjoni tal-proġett). Ladarba l-Kummissjoni Ewropea m’għandha l-ebda 
awtorità li tintervieni f’din l-għażla, hija ma tistax titqies responsabbli għal tali proġett. 

Minkejja dan, mill-qari tad-dokumenti provduti deher li l-proġett tal-korsa tal-golf 
jikkonforma mal-kundizzjonijiet kollha rekwiżiti għall-funzjonament skont ir-regoli. L-
argumenti mressqa mill-petizzjonant, marbutin mal-għażla tal-post tal-korsa tal-golf, mal-
implikazzjonijiet ambjentali tagħha u mal-problemi ta’ sikurezza fl-arja, m’għandhomx bażi 
legali, minħabba li fit-tliet każijiet, il-leġiżlazzjonijiet fis-seħħ u l-awtorizzazzjonijiet minn 
qabel kienu ġew segwiti. Il-Kummissjoni Ewropea għandha għad-dispożizzjoni tagħha d-
dokumenti uffiċjali biex jissostanzjaw dawn l-allegazzjonijiet. 
                                               
1 Jixhdu dan żewġ dokumenti tal-Ministeru għall-Ambjent tal-Gvern tal-Belt Awtonoma, datati nhar is-26 u s-27 

ta’ Diċembru 2004 rispettivament, li tagħhom il-Kummissjoni rċiviet kopja. It-tielet dokument, provdut 
mingħand il-Ministeru wkoll, datat f’Diċembru 2004, juri wkoll li anki jekk il-proġett kellu jiġi sottomess 
għal Studju dwar l-Impatt Ambjentali, xorta kien jiġi approvat. 

2 Permezz tar-riżoluzzjoni tal-5 ta’ Ġunju 2009, li kopja tagħha intbagħtet lill-Kummissjoni Ewropea, id-
Direttorat Ġenerali tal-Avjazzjoni Ċivili stqarr li fil-fatt huwa kien favur iż-żamma tal-attivitajiet tal-golf. 
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Minħabba f’hekk, it-talba tal-petizzjonant għal riċerka dwar l-użu tal-fondi Ewropej jidher li 
m’għandhiex bażi, u l-Kummissjoni Ewropea tipproponi li din it-talba tiġi ddikjarata nulla u 
bla effett. 


