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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0174/2008, внесена от г-н Jose Ortega, с испанско гражданство, 
относно твърдения за злоупотреба при прилагането на испанския закон 
за крайбрежната ивица във връзка с правата на собственост

Петиция 0303/2008, внесена от Rosa Garcia Pose, с испанско 
гражданство, подкрепена с 55 подписа, относно загубата на домовете на 
подписалите я в резултат на мерки за опазване на бреговата ивица в 
провинция Ла Коруня

Петиция 0631/2008, внесена от Konrad Ringler, с германско гражданство, 
относно масово отчуждаване в Каталония, Испания

Петиция 0867/2008, внесена от г-жа Karin Koberling, с германско 
гражданство, относно твърдения за злоупотреба при прилагането на 
закона за крайбрежната ивица от страна на испанските органи

Петиция 1448/2008, внесена от Ursula Czelusta, с германско гражданство, 
относно топографски измервания, извършвани по испанското 
крайбрежие, и евентуалното принудително изкупуване на нейния дом в 
Испания

Петиция 1485/2008, внесена от Alan Hazelhurst, с британско 
гражданство, относно незаконно прилагане на испанския Закон за 
крайбрежната ивица (Ley de Costas)

Петиция 1691/2008, внесена от Oscar Maniaga Izquierdo, с испанско 
гражданство, относно отчуждаване на неговата къща в  Аликанте, 
Испания, по силата на испанския Закон за крайбрежната ивица

Петиция 0103/2009, внесена от Margarita García Jaime, с испанско 
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гражданство, относно „Ley de Costas“ (Закон за крайбрежната ивица) в 
Испания

Петиция 0119/2009, внесена от Jan Van Stuyvesant, с нидерландско 
гражданство, от името на "Сдружение на собствениците на имоти във 
Vera Playa", Almeria, Испания, относно ситуацията, произтичаща от 
„Ley de Costas“ (Закон за крайбрежната ивица) в Испания

Петиция 0274/2009, внесена от Tomás González Díaz, с испанско 
гражданство, от името на сдружението на живущите в Las Calas, 
относно разрушаването съгласно „Ley de Costas“ (Закон за 
крайбрежната ивица) на селището Cho-Vito, разположено на брега на 
Tenerife, в Candelaria, Испания

Петиция 0278/2009, внесена от Gregorio Amo López, с испанско 
гражданство, относно Закона за крайбрежната ивица в  Asturias, 
Испания

Петиция 0279/2009, внесена от Timoteo Giménez Domingo, с испанско 
гражданство, относно въздействието на Закона за крайбрежната ивица 
в Испания

Петиция 0296/2009, внесена от Ingeborg Hoffman, с германско 
гражданство, от името на "Сдружението на собствениците на имоти в 
Empuriabrava", относно загубата или ограничаването на права на 
собственост вследствие на прилагането на испанския Закон за 
крайбрежната ивица в Costa Brava

Петиция 0298/2009, внесена от Wolfgang Ludwigs, с германско 
гражданство, относно испанския Закон за крайбрежната ивица

1. Резюме на петиция 0174/2008

Вносителят на петицията критикува осъществената според него злоупотреба при 
прилагането на испанския Закон за крайбрежната ивица от 1989 г., довело до сериозни 
вреди за притежателите на недвижима собственост. Според вносителя законът е 
приложен с обратна сила и е довел до разрушаването на законно построени недвижими 
имоти по испанското крайбрежие. Вносителят обяснява, че много собственици, както 
испанци, така и граждани на ЕС, са пострадали от разрушаване на техните постройки 
без компенсации и преди административният съд да е успял да се произнесе по техните 
дела. Той изтъква, че испанското правителство е нарушило националното 
законодателство относно правата на собственост. Според него е налице нарушение и на 
член 44, параграф 2, буква д), от Договора за ЕО, който дава право на граждани на 
държава-членка да придобиват и използват земя и сгради, разположени на територията 
на друга държава-членка. Вносителят на петицията отправя към Европейския 
парламент искане да започне разследване по този въпрос.

Резюме на петиция 0303/2008
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Вносителите, собственици на домове в los Areeiros, Riviera, в провинция Ла Коруня, 
посочват, че са безсилни срещу провинциалните и националните органи, които, както 
изглежда, се опитват да отчуждят имотите им по силата на Закона за съхранение на 
крайбрежните зони от 1988 г. Те се позовават на Конституцията на Испания, като искат 
ограничаване на защитената крайбрежна зона до 20 метра, вместо предвидените 100, и 
молят Европейския парламент да изпрати делегация, която да разследва проблема на 
място.

Резюме на петиция 0631/2008

Вносителят съобщава за масова операция по отчуждаване в Санта Маргарита в 
Каталония, Испания, във връзка с изграждане на яхтено пристанище от страна на 
местните органи. Засегнатите жители получили срок от едва 15 дни за подаване на 
жалби срещу плановете, като в същото време много от тези жители (с германско, 
нидерландско, британско и френско гражданство) не живеят постоянно там. 
Вносителят предполага, че развитието на областта се финансира (отчасти) с европейски 
средства. Той пита дали Законът за крайбрежната ивица от 1998 г. се прилага за Санта 
Маргарита и дали плановете са съвместими с друго действащо законодателство, което, 
според него, забранява превръщането на Санта Маргарита в публично яхтено 
пристанище. Вносителят посочва още, че не е ясно кой е отговорен за проекта –
органите на Каталония или испанското правителство в Мадрид, както и че е имало 
нередности в процедурата по оповестяването на отчуждаването. Вносителят моли 
Европейския парламент да проучи този въпрос. 

Резюме на петиция 0867/2008

Вносителката на петицията счита, че испанският закон за крайбрежната ивица (Ley 
22/1988) се прилага своеволно и ретроактивно, като създава предпоставки за 
отчуждаване на собствеността на много собственици без компенсация. Според 
вносителката на петицията, прилагайки закона, испанските органи ще пренебрегнат 
историческата специфика на определени области, като например Puerto de la Cruz. 
Вносителката на петицията твърди, че повечето къщи в Puerto de la Cruz са преустроени 
стари рибарски къщи. Вносителката на петицията обяснява, че поради исторически 
причини собствениците не са могли да впишат къщите си в кадастралния регистър, тъй 
като земята в Puerto de la Cruz е част от старата феодална област Jandía, притежавана от 
"Sociedad Dehesa de Jandía". Тя намира за несправедливо това рибарско селище да бъде 
третирано по същия начин, както наскоро появилите се градоустройствени проекти, 
които значително злоупотребяват с крайбрежната ивица на Испания.

Резюме на петиция 1448/2008

След като е прочела съобщения в пресата относно неотдавнашни топографски 
измервания по испанското крайбрежие, вносителката на петицията се опасява, че 
съгласно новите планове е възможно да бъде издадена заповед за принудително 
изкупуване на нейния дом в Almeria (Андалусия). Вносителката посочва, че плановете 
не са предоставени за преглед, и търси съдействието на Европейския парламент за 
защита на нейното имущество. 
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Резюме на петиция 1485/2008

Вносителят на петицията протестира срещу включването на малкото пристанище на 
Empuriabrava в обхвата на испанския Закон за крайбрежната ивица, което би довело до 
това, шест метра крайбрежна линия да се счита за публична собственост. Вносителят на 
петицията твърди, че Empuriabrava е изкуствено създадено малко пристанище, и 
осъжда намерението на испанските органи да използват закона за крайбрежната ивица, 
за да конфискуват частна собственост.

Резюме на петиция 1691/2008

Вносителят на петицията се оплаква, че неговата къща, разположена в крайбрежна 
зона, която е публична собственост, ще бъде отчуждена съгласно испанския Закон за 
крайбрежната ивица (Закон 22/1988). Той ще получи компенсация под формата на 30-
годишна административна концесия и търси защитата на Европейския парламент.

Резюме на петиция 0103/2009

Вносителят на петицията обяснява, че притежава имот в Puerto de Santa Maria, построен 
през 1980 г., след като всички необходими формалности са били изпълнени, 
включително разрешително за строеж от общинските органи и одобрение от бреговите 
органи. Освен това, нейният имот е построен преди приемането през 1988 г. на Закона 
за крайбрежната ивица. Но в момента имотът й се намира в границите на бреговата 
зона, съгласно направените по-късно промени от страна на андалуския Орган за 
демаркация на бреговете на Атлантическия океан. След като вносителката е изчерпала 
всички възможности за законно компенсиране в Испания, собствеността й е била 
отчуждена. Тя възразява срещу това и срещу прилагането с обратна сила на 
съответното законодателство (в този случай Закона за крайбрежната ивица), своеволния 
характер на официалните производства и липсата на правна сигурност. Твърди, че това 
представлява нарушение на Хартата на основните права по отношение на защитата на 
частната собственост (член 17).

Резюме на петиция 0119/2009

Вносителят на петицията притежава имот във Vera, Алмерия, който е построен, след 
като са били изпълнени всички необходими формалности (разрешително за строеж от 
общинските органи и одобрение от Органа на бреговата администрация). През 2007 г. 
Министерството на околната среда е извършило по брега дейности (със съфинансиране 
от ЕС) за опазване на естуара на Almanzora. Вследствие на това зоната от 120 метра, 
която отделя имота на вносителя от бреговата линия и го поставя извън обхвата на „Ley 
de Costas“, е намалена на 20 метра, в резултат на „ефекта на сянката“, след като 
плажната ивица е изчезнала. Имотът на вносителя на петицията е попаднал в 
границите, впоследствие определени от органа за демаркация на бреговете, и в резултат 
на това е бил отчужден. Той протестира срещу произволността, с която органите са 
взели своето решение, и липсата на правна сигурност. Твърди, че това представлява 
нарушение на Хартата на основните права по отношение на защитата на частната 
собственост (член 17).
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Резюме на петиция 0274/2009

Вносителят на петицията представлява сдружението на жителите на крайбрежното 
селище Cho-Vito, което е било построено през 50-те години на 20-ти век и за което се 
признава, че има екологична и културна значимост. Независимо от това, от октомври 
до декември 2008 г. селището е било разрушено със съдебна заповед съгласно „Ley de 
Costas“. Вносителят на петицията твърди, че това е било нарушение на основните и 
конституционните права на жителите на селището.

Резюме на петиция 0278/2009

Вносителят на петицията, който е жител на Asturias, възразява срещу начина, по който 
Законът за крайбрежната ивица в Испания третира законно създадените традиционни 
селища. Той твърди, че те се третират по-неблагоприятно, отколкото градските 
центрове или зоните, застроени с ваканционни жилища, поради петорната тежест, 
която е в сила за тях, оправдана с обявяването на засегнатите имоти като влизащи в 
рамките на публичната собственост. Освен това, не е предложена компенсация от 
никакво естество. Това е нарушение на основните права на засегнатите лица и им 
отнема всякакви правни гаранции.

Резюме на петиция 0279/2009

Вносителят на петицията посочва, че Законът за крайбрежната ивица от 1988 г. 
нарушава основен правен принцип, като се прилага с обратна сила по отношение на 
жилища, които са построени преди неговото приемане. Освен това, зоната на 
крайбрежната ивица, обозначена като влизаща в рамките на публичната собственост, е 
била разширена посредством измерването й от нивото, достигнато от водата по време 
на най-силните бури до момента, като по този начин е създадена правна несигурност. 
Вносителят на петицията е бил лишен от собственост, имотът му е бил обявен за 
влизащ в рамките на публичната собственост, с единствената отстъпка да продължи да 
живее в него още 30 години, с възможност за удължаване с още 30 години. Вносителят 
на петицията твърди, че това е нарушение на испанската конституция и Всеобщата 
декларация за правата на човека.

Резюме на петиция 0296/2009

От името на нейното сдружение (около 2 010 членове), вносителката на петицията 
търси съдействието на Европейския парламент по отношение на защитата на дома й в 
Empuriabrava от прилагането на испанския Закон за крайбрежната ивица. Тя посочва, че 
Empuriabrava, жилищна крайбрежна зона, е изградена изцяло от нулата двадесет години 
преди влизането в сила на Закона за крайбрежната ивица. Според вносителката на 
петицията, ако последният се приложи, това ще доведе до отчуждаване на имоти, вреди 
за околната среда, причинени от изсичането на стотици дървета, и разрушаване на 
парка. Тя изтъква, че в Empuriabrava не е имало незаконно строителство, вреди за 
околната среда, корупция или безконтролна урбанизация, че мястото не е изложено на 
опасност от неблагоприятни климатични условия или приливи и че прилагането на 
Закона за крайбрежната ивица няма оправдание. На мнение е, че всички лица имат 
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право на зачитане на тяхната собственост и че в ЕС трябва да бъде възможно да се има 
доверие в регистрите на имоти и нотариалните актове. Желае да разбере как един 
купувач може да знае за съществуването на такъв закон, ако нотариусите, имотните 
регистри, местните и общински органи и банки не го знаят и одобряват съответните 
транзакции съобразно с това. Тя изтъква, че всички онези, които са закупили имот след 
1988 г., като са се доверили на органите (както и онези, които са си закупили дом преди 
1988 г., при предположение че разпоредбите се прилагат с обратна сила), са застрашени 
от закона.

Резюме на петиция 0298/2009

Вносителят на петицията протестира срещу положението, което възниква като 
следствие от прилагането на испанския Закон за крайбрежната ивица в Empuriabrava, 
неговото местоживеене. 

2. Допустимост

Петиция 0174/2008 е обявена за допустима на 1 юли 2008 г.
Петиция 0303/2008 е обявена за допустима на 18 юли 2008 г.
Петиция 0631/2008 е обявена за допустима на 16 октомври 2008 г.
Петиция 0867/2008 е обявена за допустима на 11 ноември 2008 г.
Петиция 1448/2008 е обявена за допустима на 10 март 2009 г.
Петиция 1485/2008 е обявена за допустима на 13 март 2009 г.
Петиция 1691/2008 е обявена за допустима на 26 март 2009 г.
Петиция 0103/2009 е обявена за допустима на 13 май 2009 г.
Петиция 0119/2009 е обявена за допустима на 13 май 2009 г.
Петиция 0274/2009 е обявена за допустима на 27 май 2009 г.
Петиция 0278/2009 е обявена за допустима на 12 юни 2009 г.
Петиция 0279/2009 е обявена за допустима на 12 юни 2009 г.
Петиция 0296/2009 е обявена за допустима на 12 юни 2009 г.
Петиция 0298/2009 е обявена за допустима на 12 юни 2009 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 юни 2009 г.,
относно петиции 174/2008, 303/2008, 631/2008, 867/2008, 1448/2008, 1485/2008, 
1691/2008, 103/2009, 119/2009, 274/2009, 278/2009, 279/2009, 296/2009 и 298/2009
Съгласно Договора за създаване на Европейската общност и Договора за Европейския 
съюз Европейската комисия не разполага с общи правомощия за намеса в отделни 
случаи на нарушаване на основните права. Тя може да се намесва само ако държавата-
членка прилага общностно законодателство. Въз основа на предоставената от 
вносителите на петициите информация е видно, че случаят не е такъв, що се отнася до 
разглеждания въпрос. 

Въпреки че има препоръка – Препоръка 2002/413/EО1 на Европейския парламент и на 
Съвета от 30 май 2002 г., която приканва държавите-членки да приемат стратегически 

                                               
1 OВ L 148, 6.6.2002 г., стр. 24;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0413:EN:NOT
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подход спрямо планирането и управлението на крайбрежните зони, основаващ се на 
следните принципи:

• защита на крайбрежните зони;
• признаване на заплахата за крайбрежните зони в резултат на изменението на 

климата;
• прилагане на мерки за брегова защита, включващи опазване на крайбрежните 

селища и тяхното културно наследство;
• устойчиви мерки за насърчаване на икономическото развитие и заетостта;
• функционираща социална и културна система;
• достъпни места за отдих и естетическа наслада;
• мерки за насърчаване на сближаването на отдалечени крайбрежни общности;
• по-добра координация, 

тя е инструмент с незадължителен характер и не предвижда, като предмет на 
общностното законодателство, конкретни мерки, като например определянето на зона, 
в която строителството е забранено. 

Ако вносителят смята, че неговите права са били нарушени във въпросния случай, той 
следва да потърси обезщетение на национално равнище, посредством компетентните 
органи, включително съда. 

В допълнение, всеки, който счита, че са били нарушени неговите основни права, може 
да подаде жалба в Европейския съд по правата на човека към Съвета на Европа (Council 
of Europe, 67075 Strasbourg-Cedex, Франция). Този съд обаче може да разгледа 
определен въпрос едва след като са били изчерпани всички средства за правна защита 
на национално ниво.

Заключение

Въз основа на предоставената от вносителя на петицията информация, Комисията не 
може да установи нарушение на законодателството на ЕО в този случай. Поради тази 
причина Комисията не може да продължи да разследва случая.


