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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0585/2009, którą złożył Samuel Martín-Sosa Rodríguez (Hiszpania)
w imieniu Ecologistas en Acción (z hiszp. „Ekolodzy w działaniu”), w sprawie 
budowy pola golfowego w Melilli z udziałem środków europejskich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się zbadania źródła finansowania budowy pola golfowego
w Melilli między ogrodzeniem stanowiącym granicę z Marokiem a portem lotniczym,
argumentując swą prośbę tym, że do budowy przystąpiono bez przeprowadzenia badań
o wpływie konstrukcji na środowisko naturalne, a także iż istnieje zagrożenie dla transportu 
lotniczego, ponieważ obecność ptaków może mieć negatywny wpływ na silniki samolotów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 września 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Petycja

Składający petycję informuje o wykorzystaniu środków europejskich na budowę pola 
golfowego w Melilli (Hiszpania), znajdującego się przy granicy miasta z Marokiem. Ściślej 
ujmując, poczynione zostały trzy uwagi w odniesieniu do tego przedsięwzięcia:

– Po pierwsze, mogłoby ono naruszyć społeczny wizerunek Europy na jej granicach ze 
względu na wybór lokalizacji przedsięwzięcia, który określono mianem niestosownego. Pole 
golfowe, z którego korzystają najczęściej wyższe klasy społeczne, znajduje się bowiem
w strefie przygranicznej z Marokiem, gdzie poziom rozwoju jest szczególnie niski.
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– Po drugie, przedsięwzięcie mogłoby spowodować poważne skutki dla środowiska
naturalnego, związane z ograniczoną powierzchnią tego obszaru oraz niedoborem wody,
z którym zmaga się miasto. Pielęgnacja trawy na polu golfowym wymagałaby dużych ilości 
wody, która jest jednak trudno dostępna na tym obszarze, a także zastosowania na dużą skalę 
środków ochrony roślin, które zanieczyszczają wody gruntowe.

– Wreszcie po trzecie, przedsięwzięcie to mogłoby stanowić problem pod względem 
bezpieczeństwa lotniczego, ponieważ część tego terenu znajduje się w okolicy pasów 
startowych lotniska. W pobliże jezior sztucznie utworzonych na polu golfowym 
przylatywałaby większa liczba ptaków, co zwiększyłoby ryzyko podczas lądowania
i startowania samolotów.

Składający petycję zwraca się zatem do Parlamentu Europejskiego o zbadanie środków 
europejskich wykorzystanych w celu realizacji tego przedsięwzięcia.

Uwagi Komisji

Budowa pola golfowego w Melilli była współfinansowana ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach zintegrowanego programu operacyjnego 
na lata 2000–2006. Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi
1 890 968,18 euro, a stopa współfinansowania przedsięwzięcia to 75%, co oznacza, że wkład 
ze środków EFRR jest równy 1 418 226,14 euro. Na dzień 22 września 2009 r. poświadczono 
wydatki w wysokości 1 579 061,18 euro, co oznacza rzeczywisty wkład ze środków EFRR
w wysokości 1 184 295,89 euro.

Przedsięwzięciem zarządza Ministerstwo Środowiska rządu miasta autonomicznego Melilla, 
wyznaczone na jednostkę wykonawczą przedsięwzięcia, które wchodzi w zakres osi 5
„Rozwój lokalny i rozwój obszarów miejskich”, a dokładniej w zakres środka 1 
„Infrastruktura turystyczna i kulturowa”. Do celów realizacji tego przedsięwzięcia zalicza się 
więc przede wszystkim nasilenie działalności turystycznej, lecz także utworzenie nowych 
miejsc pracy i w nieco mniejszym stopniu propagowanie uprawiania sportu i jego wartości.

Komisja Europejska przedstawia następującą odpowiedź na uwagi poczynione przez 
składającego petycję wobec tego przedsięwzięcia:

– Jeśli chodzi o lokalizację pola golfowego, znajdującego się przy granicy z Marokiem, 
została ona wybrana, ponieważ ze względu na ograniczoną powierzchnię miasta było to 
jedyne miejsce o tak dużym obszarze. Ponadto leżąca przy granicy strefa, w której ulokowano
pole golfowe, nie może zostać poddana zabudowie miejskiej ze względów bezpieczeństwa 
narodowego zgodnie z ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta. 
Terytorium tym dysponuje bowiem Ministerstwo Obrony, które przed budową pola 
golfowego wykorzystywało je jako poligon do manewrów pojazdów wojskowych. W związku
z tym nie można tam prowadzić jakichkolwiek prac budowlanych bez uzyskania zezwolenia 
od wspomnianego ministerstwa. Zezwolenie na budowę pola golfowego mogło zostać 
wydane, ponieważ w przeciwieństwie do innych przedsięwzięć zabudowy miejskiej nie 
zakłóca ona ćwiczeń wojskowych i przez to nie narusza interesu bezpieczeństwa narodowego, 
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którym kieruje się Ministerstwo Obrony.

– W odniesieniu do kwestii związanych ze środowiskiem naturalnym, a w szczególności 
wody wykorzystywanej do pielęgnacji obiektu, pole golfowe jest obecnie zaopatrywane
w wodę pochodzącą z pobliskiej studni, która ze względu na swoje zasolenie nie nadaje się do 
spożycia. W przyszłości przewiduje się także wykorzystanie wody pochodzącej ze strefy 
trzeciego etapu oczyszczania w zakładzie oczyszczania ścieków, którego otwarcie 
zaplanowano na koniec bieżącego miesiąca. Zużycie wody na pielęgnację pola golfowego nie 
stanowi zatem zagrożenia dla miejskich zasobów wody pitnej przeznaczonych do 
zaopatrzenia gospodarstw domowych. Ponadto obszar, który jest obecnie wykorzystywany 
jako pole golfowe, wcześniej funkcjonował jako nieformalne publiczne składowisko
odpadów. Budowa pola golfowego pozwoliła ukrócić tę nielegalną praktykę oraz ochronić ten 
obszar poprzez utworzenie na nim terenu zielonego. Wreszcie składający petycję informuje
o nieprzeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, jednak przedmiotowe 
przedsięwzięcie – ze względu na swoje cechy oraz stosownie do przepisów ustawy nr 6/2001
z dnia 8 maja, zmieniającej królewski dekret legislacyjny nr 1302/1986 z dnia 28 czerwca –
nie musiało zostać poddane takiej ocenie1.

– Wreszcie jeśli chodzi o bezpieczeństwo lotnicze, okazuje się, że ptaki, które stanowiły 
zagrożenie przy startowaniu i lądowaniu samolotów, przyciągane były bardziej przez
publiczne składowisko odpadów (ze względu na obecność resztek żywności i zalegającej 
wody nagromadzonej wskutek opadów) niż przez zieleń i sztuczne jeziora pola golfowego. 
Budowa tego obiektu, a zwłaszcza wprowadzenie systemu odwadniania, umożliwiły poprawę 
stanu tego obszaru i usunięcie z niego ptaków. Ponadto miasto skorzystało także z usług 
sokolniczych, podobnych do usług świadczonych na rzecz portu lotniczego w Melilli, w celu 
usunięcia ptaków z pasów startowych lotniska. Przede wszystkim jednak kwestia dalszego 
funkcjonowania bądź zamknięcia pola golfowego, która była przedmiotem dyskusji między 
Ministerstwem Środowiska a Poddyrekcją Generalną ds. Systemów Żeglugi Powietrznej
i Naziemnej Kontroli Lotów, została pomyślnie rozstrzygnięta2. Miasto Melilla zostało 
niemniej wezwane do wprowadzenia określonych warunków mających na celu zapewnienie 
regularności i bezpieczeństwa funkcjonowania portu lotniczego.

Wniosek

Decyzja o wybudowaniu pola golfowego w Melilli leży wyłącznie w gestii władz 
hiszpańskich, zarówno krajowych (w zakresie wyboru i przydziału przedsięwzięcia), jak
i lokalnych (w zakresie zarządzania przedsięwzięciem i jego realizacji). Komisja Europejska 
nie jest upoważniona do ingerowania w ten wybór, więc nie może ponosić odpowiedzialności 
za tego rodzaju przedsięwzięcie.

Jednak z dostarczonej dokumentacji wynika, że pole golfowe spełnia wszelkie wymagane 

                                               
1 Poświadczają to dwa dokumenty Ministerstwa Środowiska rządu miasta autonomicznego, z dnia odpowiednio 
26 i 27 grudnia 2004 r., których kopia została przekazana Komisji Europejskiej. Trzeci dokument, z grudnia 
2004 r., wydany również przez ministerstwo, wykazuje ponadto, że nawet gdyby przedsięwzięcie musiało być 
poddane ocenie oddziaływania na środowisko, i tak zostałoby zatwierdzone.

2 W rezolucji z dnia 5 czerwca 2009 r., której kopię przekazano Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna 
ds. Lotnictwa Cywilnego opowiedziała się za dalszym funkcjonowaniem pola golfowego.
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warunki funkcjonowania zgodnie z przepisami. Argumenty wysunięte przez składającego 
petycję, odnoszące się do wyboru lokalizacji pola golfowego, jego skutków dla środowiska
naturalnego oraz kwestii bezpieczeństwa lotniczego, są pozbawione podstaw prawnych, 
ponieważ we wszystkich trzech przypadkach postąpiono zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i uprzednimi zezwoleniami. Komisja Europejska dysponuje oficjalną 
dokumentacją pozwalającą poprzeć te stwierdzenia.

W związku z tym Komisja Europejska proponuje uznać wniosek składającego petycję 
o zbadanie wykorzystania środków europejskich za nieważny, ponieważ wydaje się on
bezpodstawny.


