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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0174/2008 af Jose Ortega, spansk statsborger, om den påståede 
urimelige anvendelse af den spanske lov om kyster i forbindelse med 
ejendomsrettigheder

Andragende 0303/2008 af Rosa Garcia Pose, spansk statsborger, og 55 
medunderskrivere, om tabet af underskrivernes boliger som et resultat af 
forholdsregler til kystbeskyttelse i provinsen La Coruña

Andragende 0631/2008 af Konrad Ringler, tysk statsborger, om 
masseekspropriation i Catalonien, Spanien

Andragende 0867/2008 af Karin Koberling, tysk statsborger, om påstået 
urimelig anvendelse af den spanske lov om kyster

Andragende 1448/2008 af Ursula Czelusta, tysk statsborger, om landmåling 
ved den spanske kyst og hendes frygt for ekspropriering af sit hus i Spanien

Andragende 1485/2008 Alan Hazelhurst, britisk statsborger, om ulovlig 
anvendelse af den spanske lov om kyster (Ley de Costas)

Andragende 1691/2008 af Oscar Maniaga Izquierdo, spansk statsborger, om 
ekspropriation af hans hus i Alicante, Spanien, i henhold til den spanske lov 
om kystområder

Andragende 0103/2009 af Margarita García Jaime, spansk statsborger, om 
den spanske kystlov

Andragende 0119/2009 af Jan Van Stuyvesant, nederlandsk statsborger, for 
beboerforeningen i Vera Playa, Almería, Spanien, om den spanske kystlov

Andragende 0274/2009 af Tomás González Díaz, spansk statsborger, for la 
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Asociación de Vecinos Las Calas, om nedrivning af boligområdet ChoVito i 
Candelaria, Tenerife, Spanien, i henhold til den spanske kystlov

Andragende 0278/2009 af Gregorio Amo López, spansk statsborger, om 
kystlovgivningen i Asturien, Spanien

Andragende 0279/2009 af Timoteo Giménez Domingo, spansk statsborger, 
om kystlovgivningens virkning i Spanien

Andragende 0296/2009 af Ingeborg Hoffmann, tysk statsborger, for 
"Empuriabrava Association of Property Owners" (APE), om tabet eller 
begrænsningen af ejendomsrettigheder efter gennemførelsen af den spanske 
kystlovgivning på Costa Brava

Andragende 0298/2009 af Wolfgang Ludwigs, tysk statsborger, om den 
spanske kystlovgivning

1. Sammendrag af andragende 0174/2008

Andrageren fordømmer den påståede urimelige anvendelse af den spanske lov af 1989 om 
kyster, som skabte alvorlige problemer for grundejere. Ifølge andrageren er loven blevet 
anvendt med tilbagevirkende kraft og har ført til nedrivning af lovligt byggede ejendomme 
langs de spanske kyster. Andrageren forklarer, at mange ejere, både spanske og EU-borgere, 
har fået deres bygninger revet ned uden kompensation, og før de administrative domstole 
kunne afsige dom i deres sager. Andrageren fastholder, at den spanske regering har handlet i 
modstrid med den nationale lovgivning om ejendomsrettigheder. I henhold til andrageren er 
artikel 44, stk. 4, litra e), i EF-traktaten, som gør det muligt for statsborgere i en medlemsstat 
at erhverve og udnytte fast ejendom beliggende i en anden medlemsstat, også blevet overtrådt.
Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at iværksætte en undersøgelse af sagen.

Sammendrag af andragende 0303/2008

Andragerne, som ejer boliger i los Areeiros, Riviera i provinsen La Coruña, påpeger, at de 
magtesløse over for de provinsielle og nationale myndigheder, som tilsyneladende søger at 
ekspropriere dem i henhold til loven om bevaring af kystområder af 1988. De henviser til den 
spanske grundlov, og søger en begrænsning af kystbeskyttelseszonen til 20 meter i stedet for 
100 og anmoder Europa-Parlamentet om at sende en delegation for at undersøge forholdene 
på stedet.

Sammendrag af andragende 0631/2008

Andrageren henviser til en masseekspropriationsoperation i Santa Margarita i Catalonien 
(Spanien) i forbindelse med myndighedernes anlæggelse af en lystbådehavn. De berørte 
beboere fik en tidsfrist på kun 14 dage til at gøre indsigelse mod planerne, selv om mange af 
beboerne (af tysk, nederlandsk, britisk og fransk nationalitet) ikke bor der. Andrageren har 
mistanke om, at udviklingen af området finansieres (delvis) af EU-midler. Han spekulerer på, 
om kystloven af 1998 finder anvendelse på Santa Margarita, og om planerne er forenelige 
med anden gældende lovgivning, som, påstår han, forbyder, at Santa Margarita bliver en 
offentlig lystbådehavn. Andrageren anfører desuden, at det er uklart, hvorvidt det er 
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Catalonien eller den spanske regering i Madrid, der er ansvarlig for projektet, og hævder, at 
der var proceduremæssige uregelmæssigheder i meddelelsen om ekspropriationerne. Han 
anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge sagen.

Sammendrag af andragende 0867/2008

Andrageren mener, at den spanske lov om kyster (Ley 22/1988) ville blive håndhævet på en 
vilkårlig måde og med tilbagevirkende kraft og derved skabe forudsætninger for 
ekspropriationer af mange ejere uden kompensation. Ifølge andrageren ville de spanske 
myndigheder, når de anvender loven, lade hånt om bestemte områders historiske særpræg, 
som Puerto de la Cruz. Andrageren hævder, at de fleste af husene i Puerto de la Cruz er 
genopbyggede gamle fiskerhuse. Andrageren forklarer, at ejerne af historiske grunde ikke 
kunne indføre deres huse i matrikelbogen, da jorden i Puerto de la Cruz er en del af det gamle 
feudale område Jandía, der ejes af Sociedad Dehesa de Jandía. Hun finder det uretfærdigt, at 
dette lille fiskersamfund skal behandles på samme måde som de seneste urimelige 
udviklingsprojekter langs den spanske kyst.

Sammendrag af andragende 1448/2008

Andrageren har via pressen erfaret, at der skal finde en landmåling sted langs den spanske 
kyst. Hun er bange for ekspropriering af sit hus i Almeria i Andalusien i forbindelse med de 
nye planer. Hun mener endvidere, at der ikke gives indsigt i planerne. Andrageren anmoder 
Europa-Parlamentet om at gribe ind for at beskytte hendes ejendom.

Sammendrag af andragende 1485/2008

Andrageren protesterer imod inddragelsen af marinaen i Empuriabrava i den spanske lov om 
kyster, hvilket vil resultere i, at 6 m kystlinje betragtes som offentlig ejendom. Andrageren 
hævder, at Empuriabrava er en menneskeskabt marina, og anfægter de spanske myndigheders 
hensigt om at anvende loven om kyster til at konfiskere privatejet ejendom.

Sammendrag af andragende 1691/2008

Andrageren klager over, at hans hus, som er beliggende i et offentligt, kystnært område, skal
eksproprieres i henhold til den spanske lov om kystområder (lov nr. 22/1988). Han vil få 
erstatning i form af en 30-årig administrativ koncession og beder om Europa-Parlamentets 
beskyttelse.

Sammendrag af andragende 0103/2009

Andrageren har en ejendom i Puerto de Santa Maria, som blev opført i 1980 med de 
nødvendige administrative tilladelser: kommunal tilladelse og tilladelse fra 
kystmyndighederne, eftersom ejendommen blev opført før indførelsen af kystloven i 1988. De 
efterfølgende omlægninger, som er foretaget af myndigheden for afmærkning af kysterne, 
Andalucía Atlántico, har inddraget ejendommen som en del af havnemiljøet. Andrageren har 
udnyttet alle nationale klagemuligheder, og hun klager over at have mistet ejendomsretten 
over sin ejendom. Andrageren klager over, at bestemmelserne anvendes med tilbagevirkende 
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kraft (kystloven), og over de offentlige myndigheders vilkårlighed samt den manglende 
retssikkerhed. Andrageren mener ikke, at EU's charter om grundlæggende rettigheder er 
overholdt med henblik på beskyttelse af den private ejendomsret (artikel 17).

Sammendrag af andragende 0119/2009

Andrageren har en ejendom i Vera, Almería, som blev opført med de nødvendige 
administrative tilladelser: kommunal tilladelse og tilladelse fra kystmyndighederne. I 2007 
gennemførte ministeriet for miljø nogle anlæggelser ved stranden (samfinansieret af EU-
midler) for at genskabe Almanzoraflodens munding. Disse anlæggelser til genoprettelse af 
kystområdet har haft den konsekvens, at andragerens ejendom, der lå 120 m fra kysten, og 
som dermed ikke var omfattet af kystloven, nu som følge af anlæggelserne ligger 20 m fra 
kysten, eftersom stranden er forsvundet. De efterfølgende omlægninger, som er foretaget af 
myndighederne for afmærkning af kysterne, har inddraget ejendommen som en del af 
havområdet. Andrageren klager over at have mistet ejendomsretten over sin ejendom.
Andrageren klager over de offentlige myndigheders vilkårlighed samt den manglende 
retssikkerhed. Andrageren mener ikke, at EU's charter om grundlæggende rettigheder er 
overholdt med henblik på beskyttelse af den private ejendomsret (artikel 17).

Sammendrag af andragende 0274/2009

Andrageren repræsenterer en række boligejere fra boligområdet ved stranden i Cho-Vito.
Dette boligområde blev opført i 1950'erne og udgør en lokalitet af landskabsmæssig og 
kulturel interesse. Fra oktober til december 2008 blev boligerne revet ned som følge af et 
retligt påbud i henhold til den spanske kystlov. Ifølge andrageren krænker denne nedrivning 
ejernes grundlæggende og forfatningsmæssige rettigheder.

Sammendrag af andragende 0278/2009

Andrageren, som er bosiddende i Asturien, protesterer mod behandlingen af lovligt etablerede 
traditionelle landsbyer i henhold til den spanske kystlovgivning. Han fastholder, at de bliver 
behandlet mindre favorabelt end større byer eller feriehjemsbebyggelser på grund af de 
femdobbelte hindringer, der er gældende for dem, og at dette berettiges ved at de berørte 
ejendomme erklæres for offentlige ejendomme. Desuden tilbydes der ikke nogen form for 
kompensation. Dette er en overtrædelse af de berørtes grundlæggende rettigheder og berøver 
dem for enhver form for retlige garantier.

Sammendrag af andragende 0279/2009

Andrageren angiver, at kystlovgivningen fra 1988 overtræder et grundlæggende retsprincip 
ved at blive anvendt med tilbagevirkende kraft på huse, der er bygget før dens vedtagelse.
Desuden er en kyststrækning, der er udpeget som offentlig ejendom, blevet udvidet ved at 
måle den fra det højvandeniveau, der opnås ved de hidtil værste storme, hvilket dermed 
skaber retsusikkerhed. Andrageren er blevet eksproprieret, og hans ejendom er blevet erklæret 
for offentlig ejendom, hvilket betyder, at han kun fortsat kan bo der i 30 år med mulighed for 
yderligere 30 års forlængelse. Andrageren hævder, at dette er en overtrædelse af den spanske 
forfatning og verdenserklæringen om menneskerettigheder.
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Sammendrag af andragende 0296/2009

På vegne af sin forening (ca. 2010 medlemmer) anmoder andrageren om Europa-Parlamentets 
bistand til at beskytte hendes hjem i Empuriabrava fra gennemførelsen af den spanske 
kystlovgivning. Hun mener, at Empuriabrava, et beboelsesområde på marinaen, blev planlagt 
fuldstændig fra bunden 20 år før, kystlovgivningen trådte i kraft. Ifølge andrageren, hvis 
sidstnævnte fandt anvendelse, ville denne føre til ekspropriationer, miljømæssig skade på 
grund af fældning af hundredvis af træer og ødelæggelsen af parkområder. Hun påpeger, at 
der ikke har været nogen miljømæssige skader, korruption eller ukontrolleret urbanisering i 
Empuriabrava, at området ikke er i fare på grund af dårlige vejrforhold eller højvande, og at 
der ikke er nogen begrundelse for gennemførelsen af kystlovgivningen. Hun mener, at alle har 
ret til respekt for deres ejendom, og at det i EU må være muligt at have tillid til 
ejendomsregistre og notarernes handlinger. Hun ønsker at vide, hvordan en køber kan være 
bekendt med en sådan lovgivning, hvis notarer, ejendomsregistre, lokale og kommunale 
myndigheder og banker ikke er og tilslutter sig de relevante transaktioner i overensstemmelse 
hermed. Hun påpeger, at alle dem, der købte deres ejendom efter 1988 og havde tillid til 
myndighederne (samt dem der købte deres hjem før 1988, hvis bestemmelserne er gældende 
med tilbagevirkende kraft), trues af denne lovgivning.

Sammendrag af andragende 0298/2009

Andrageren protesterer mod den situation, der følger af gennemførelsen af den spanske 
kystlovgivning ved Empuriabrava, hans opholdssted.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0174/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. juli 2008).
Andragende 0303/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2008).
Andragende 0631/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. oktober 
2008).
Andragende 0867/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. november 
2008)
Andragende 1448/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. marts 2009).
Andragende 1485/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. marts 2009).
Andragende 1691/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. marts 2009).
Andragende 0103/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. maj 2009).
Andragende 0119/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. maj 2009).
Andragende 0274/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. maj 2009).
Andragende 0278/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. juni 2009).
Andragende 0279/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. juni 2009).
Andragende 0296/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. juni 2009).
Andragende 0298/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. juni 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar (modtaget den 19. juni 2009).

vedrørende andragender 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 og 298/2009
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I henhold til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og Traktaten om Den 
Europæiske Union har Kommissionen ikke nogen generelle beføjelser til at gribe ind i enkelte 
sager vedrørende overtrædelser af grundlæggende rettigheder. Den kan kun gøre dette, hvis 
medlemsstaten gennemfører fællesskabsret. På grundlag af de oplysninger, andragenderne har 
indsendt, er dette ikke tilfældet i de foreliggende sager.

Selv om der foreligger en henstilling, 2002/413/EF1 fra Europa-Parlamentet og Rådet af 30. 
maj 2002, hvori medlemsstaterne opfordres til at gennemføre en strategisk holdning til 
planlægning og forvaltning af kystzoner baseret på følgende principper:

• beskyttelse af kystområder;
• anerkendelse af den trussel, som klimaændringer udgør for kystzoner;
• gennemførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger, herunder beskyttelse af 

kystbebyggelser og den kulturelle arv;
• bæredygtige foranstaltninger til fremme af økonomisk udvikling og beskæftigelse;
• et fungerende socialt og kulturelt system;
• tilgængelige områder til rekreative formål og til æstetisk nydelse;
• foranstaltninger til at fremme fjerntliggende kystsamfunds samhørighed;
• bedre samordning;

er dette et ikke-bindende dokument og foreskriver ikke ifølge fællesskabsretten specifikke 
foranstaltninger såsom oprettelse af et ikke-bebygget område.

Hvis andrageren mener, at hans eller hendes rettigheder er blevet krænket i den pågældende 
sag, bør der indgives klage på nationalt plan gennem de kompetente myndigheder, herunder 
domstolene.

Herudover kan enhver, som mener, at hans eller hendes grundlæggende rettigheder er blevet 
krænket, indsende en klage til Europarådets Menneskerettighedsdomstol (Europarådet, 67075 
Strasbourg-Cedex, Frankrig). Men Domstolen må kun behandle en sag, efter at alle nationale 
retsmidler er blevet opbrugt.

Afslutning

På grundlag af de oplysninger, der er forelagt af andrageren, kan Kommissionen ikke 
konstatere nogen overtrædelse af EU-lovgivningen i denne sag. Derfor er det ikke muligt for 
Kommissionen at opfølge spørgsmålet.

                                               
1 EFT L 148 af 6.6.2002, s. 24,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0413:EN:NOT


