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Comisia pentru petiții

20.11.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0585/2009, adresată de Samuel Martín-Sosa Rodríguez, de 
cetățenie spaniolă, în numele Ecologistas en Acción, în legătură cu 
construirea unui teren de golf în Melilla cu ajutorul unor fonduri europene

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită derularea unei investigații în legătură cu finanțarea construirii unui teren 
de golf în Melilla într-un loc situat între gardul frontierei cu Marocul și aeroport, susținând că 
acest teren a fost construit fără se efectueze un studiu de impact asupra mediului și că este 
periculos pentru traficul aerian întrucât prezența păsărilor ar putea duce la defectarea 
motoarelor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 septembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

Petiția

Petiționarul acuză că s-au folosit fonduri europene pentru construirea unui teren de golf în 
Melilla (Spania), situat la frontiera orașului cu Marocul. Mai exact, au fost formulate trei 
critici în ceea ce privește acest proiect. 

– În primul rând, acesta ar aduce atingere imaginii sociale a Europei la frontierele acesteia din 
cauza soluției, considerate insultătoare, privind amplasamentul acestuia. În fapt, terenul de 
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golf, utilizat în general de clase sociale mai ridicate, este situat în zona frontierei cu Marocul, 
al cărui nivel de dezvoltare este deosebit de scăzut. 

– În al doilea rând, proiectul ar avea implicații majore pentru mediu, legate de problemele pe 
care le cauzează îngustimea teritoriului și lipsa apei în oraș. Întreținerea gazonului terenului 
de golf ar necesita o cantitate mare de apă, care însă este disponibilă în cantități mici în acest 
teritoriu, și utilizarea masivă a produselor fitosanitare care poluează pânzele freatice.

– În al treilea și ultimul rând, proiectul ar constitui o problemă în materie de securitate 
aeriană, pentru că o parte din teren se situează la nivelul pistelor aeroportului. Lacurile 
artificiale create pe terenul de golf ar atrage păsările, mărind riscul operațiunilor de aterizare 
și decolare ale avioanelor. 

Petiționarul solicită, așadar, Parlamentului European să întreprindă o verificare privind 
fondurile europene utilizate pentru acest proiect. 

Comentariile Comisiei

Construirea terenului de golf din Melilla a făcut obiectul unei cofinanțări europene, prin 
intermediul Fondului european de dezvoltare regională (FEDER), în cadrul POI 2000-2006. 
Valoarea totală a costurilor eligibile în cadrul proiectului se ridică la 1 890 968,18 euro, iar 
rata de cofinanțare a proiectului este de 75%, adică o contribuție echivalentă de la FEDER de 
1 418 226,14 euro. La 22 septembrie 2009, au fost autorizate cheltuieli în valoare de 
1 579 061,18 euro, adică o contribuție efectivă de la FEDER de 1 184 295,89 euro. 

Gestionat de Ministerul Mediului al Guvernului orașului autonom Melilla, desemnat autoritate 
de implementare a proiectului, acesta se înscrie în cadrul Axei 5: „Dezvoltare locală și 
urbană” și mai exact în cadrul Măsurii 1: „Infrastructuri turistice și culturale”. Obiectivele
acestuia vizează, așadar, în primul rând consolidarea activităților turistice, dar și crearea de 
locuri de muncă, precum și, într-un mod mai puțin semnificativ, difuzarea practicării sportului 
și a valorilor sportive. 

Comisia Europeană dorește să transmită următoarele răspunsuri la criticile formulate de 
petiționar la adresa acestui proiect: 

– În ceea ce privește amplasamentul terenului de golf, situat la frontiera cu Marocul, acesta a 
fost ales pentru că era singurul loc din oraș, având în vedere suprafața sa redusă, care 
dispunea de un asemenea spațiu. De altfel, zona limitrofă frontierei în care a fost creat terenul 
de golf, în conformitate cu Planul general de amenajare urbană a orașului, nu este 
urbanizabilă, din motive de apărare națională. În fapt, această bucată de pământ învecinată cu 
frontiera se află la dispoziția Ministerului Apărării, care, până la construirea terenului de golf, 
o utiliza pentru a efectua antrenamente cu vehicule militare. Prin urmare, pe aceasta nu se pot 
efectua niciun fel de lucrări de construcție fără autorizarea în prealabil a ministerului 
menționat. Construirea terenului de golf a putut fi autorizată pentru că, spre deosebire de alte 
proiecte urbane, nu perturbează activitățile de antrenament militar, și tocmai prin aceasta 
respectă interesul de apărare națională susținut de minister. 
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– În ceea ce privește aspectele referitoare la mediu și, în special, la apa utilizată pentru 
întreținerea terenului de golf, acesta se aprovizionează în prezent dintr-un puț situat în 
apropiere, a cărui salinitate împiedică consumul uman. Pe viitor, se prevede, de asemenea, 
utilizarea de apă care provine din zona terțiară a stației de epurare, a cărei inaugurare este 
prevăzută pentru sfârșitul acestei luni. Așadar, apa consumată pentru întreținerea terenului de 
golf nu pune în pericol resursele de apă potabilă ale orașului destinate aprovizionării 
domestice. În plus, terenul utilizat în prezent pentru golf era folosit înainte pe post de groapă 
de gunoi publică improvizată. Construirea terenului de golf a pus capăt acestei practici 
necontrolate și a permis păstrarea terenului, creând pe acesta un spațiu verde. În sfârșit, 
petiționarul acuză lipsa unei evaluări a impactului asupra mediului, însă, având în vedere 
caracteristicile sale și în conformitate cu dispozițiile Legii 6/2001 din 8 mai de modificare a 
Decretului regal legislativ 1302/1986 din 28 iunie, proiectul nu era supus acestei obligații1. 

– În ceea ce privește securitatea aeriană, s-a constatat că păsările care pun în pericol 
operațiunile de decolare și aterizare ale avioanelor erau mai atrase de groapa de gunoi publică 
(din cauza prezenței resturilor alimentare și a ochiurilor de apă stătută formate după ploaie) 
decât de verdeața și lacurile artificiale ale terenului de golf. Construirea terenului și, în 
special, crearea unui sistem de drenare au permis asanarea terenului și îndepărtarea păsărilor. 
În plus, orașul a făcut apel la serviciile de vânătoare cu păsări de pradă similare celor utilizate 
de aeroportul din Melilla, ceea ce a permis îndepărtarea acestor păsări de pistele aeroportului. 
Dar, în special, disputa menținerii sau suspendării activităților practicate pe terenul de golf, în 
care erau implicate Ministerul Mediului și Subdirecția generală a sistemelor de navigație 
aeriană și aeroportuară, a fost tranșată în mod pozitiv2. Orașul Melilla a fost totuși invitat să 
aplice anumite condiții menite să asigure regularitatea și securitatea operațiunilor de pe 
aeroport.

Concluzie

Decizia referitoare la construirea terenului de golf din Melilla reprezintă în mod exclusiv o 
competență a autorităților spaniole, atât a celor naționale (de selecție și alocare a proiectului),
cât și a celor locale (de gestionare și executare a proiectului). Întrucât Comisia Europeană nu
este abilitată să intervină în această decizie, ea nu poate să-și asume răspunderea pentru un 
asemenea proiect. 

Cu toate acestea, din documentele furnizate reiese că proiectul de teren de golf respectă toate 
condițiile necesare pentru o funcționare în legalitate. Argumentele prezentate de petiționar, 
legate de opțiunea privind amplasamentul terenului de golf, de implicațiile acestuia asupra 
mediului și de problemele de securitate aeriană nu sunt fondate din punct de vedere juridic, 
deoarece, în cele trei cazuri, a fost respectată legislația în vigoare și au fost obținute 
autorizațiile prealabile. Comisia Europeană deține documentele oficiale care permit 
                                               
1 Stau mărturie două documente ale Ministerului Mediului al Guvernului orașului autonom din 26 și, respectiv, 

27 decembrie 2004, o copie a cărora a fost transmisă și Comisiei Europene. Un al treilea document, emis tot de 
acest minister în decembrie 2004, atestă, de altfel, că dacă proiectul ar fi fost supus unei evaluări de impact 
asupra mediului, ar fi fost oricum aprobat. 

2 Printr-o rezoluție din 5 iunie 2009, care a fost transmisă în copie Comisiei Europene, Direcția Generală a 
Aviației Civile s-a pronunțat, în fapt, în favoarea menținerii activităților de golf. 
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coroborarea acestor afirmații. 

Având în vedere că cererea petiționarului de verificare a utilizării fondurilor europene nu pare 
a fi fondată, Comisia Europeană propune ca această să fie declarată nulă și neavenită. 


