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Θέμα: Αναφορά 0174/2008, του κ. Jose Ortega, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη καταχρηστική εφαρμογή του ισπανικού νόμου περί ακτών όσον 
αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας

Αναφορά 0303/2008 που υπέβαλε η Rosa Garcia Pose, ισπανικής ιθαγένειας, 
που συνυποβάλλεται με 55 υπογραφές, αναφορικά με την απώλεια των οικιών 
των συνυπογραφόντων ως συνέπεια της λήψης μέτρων για την προστασία 
της παράκτιας ζώνης στην επαρχία La Coruña

Αναφορά 0631/2008 του Konrad Ringler, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
μαζικές απαλλοτριώσεις στην Καταλονία της Ισπανίας

Αναφορά 0867/2008, της κ. Karin Koberling, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενη καταχρηστική εφαρμογή του νόμου για τις ακτές από τις 
ισπανικές αρχές

Αναφορά 1448/2008, της Ursula Czelusta, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
χωρομετρικές εργασίες στις ισπανικές ακτές και τις ανησυχίες της για πιθανή 
απαλλοτρίωση της κατοικίας της στην Ισπανία

Αναφορά 1485/2008, του κ. Alan Hazelhurst, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά
με παράνομη εφαρμογή του ισπανικού νόμου για τις ακτές (Ley de Costas)

Αναφορά 1691/2008, του Oscar Maniaga Izquierdo, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απαλλοτρίωση της οικίας του στο Αλικάντε, Ισπανία, 
σύμφωνα με τον ισπανικό νόμο για τις ακτές

Αναφορά 0103/2009, της Margarita García Jaime, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον «Ley de Costas» (νόμος περί αιγιαλού) στην Ισπανία

Αναφορά 0119/2009, του Jan Van Stuyvesant, ολλανδικής ιθαγένειας, εξ
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ονόματος της Ένωσης «Vera Playa Property Owners» στην Αλμερία της
Ισπανίας, σχετικά με την κατάσταση που ανακύπτει λόγω του νόμου περί
αιγιαλού (Ley de Costas) στην Ισπανία

Αναφορά 0274/2009, του Tomás González Díaz, ισπανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της Ένωσης κατοίκων «Asociación de Vecinos Las Calas», σχετικά
με την κατεδάφιση, κατ’ εφαρμογή του ισπανικού νόμου για τις ακτές (Ley
de Costas), του οικισμού ChoVito στην Candelaria, στις ακτές της Τενερίφης
στην Ισπανία

Αναφορά 0278/2009, του Gregorio Amo López, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά
με τον νόμο για τις παράκτιες περιοχές στην Asturias, Ισπανία

Αναφορά 0279/2009, του Timoteo Giménez Domingo, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον αντίκτυπο του νόμου για τις παράκτιες περιοχές στην Ισπανία

Αναφορά 0296/2009, της Ingeborg Hoffman, γερμανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της Ένωσης ιδιοκτητών της Empuriabrava, σχετικά με την
απώλεια ή τον περιορισμό των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ως αποτέλεσμα της
εφαρμογής του ισπανικού νόμου για τις παράκτιες περιοχές στην Costa
Brava

Αναφορά 0298/2009, του Wolfgang Ludwigs, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά
με τον ισπανικό νόμο για τις παράκτιες περιοχές

1. Περίληψη της αναφοράς 0174/2008

Ο αναφέρων καταγγέλλει την εικαζόμενη καταχρηστική εφαρμογή του ισπανικού νόμου περί 
ακτών του 1989, η οποία προκάλεσε σοβαρές ζημίες στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Σύμφωνα με 
τον αναφέροντα, ο εν λόγω νόμος εφαρμόστηκε αναδρομικά και οδήγησε στην κατεδάφιση 
νόμιμα κτισμένων ακινήτων κατά μήκος των ισπανικών ακτών. Ο αναφέρων εξηγεί ότι 
πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων, τόσο ισπανοί υπήκοοι όσο και υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ, 
είδαν τα ακίνητά τους να κατεδαφίζονται χωρίς να λάβουν αποζημίωση και προτού τα 
διοικητικά δικαστήρια μπορέσουν να αποφασίσουν επί της υπόθεσής τους. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι η ισπανική κυβέρνηση έχει παραβιάσει την εθνική νομοθεσία περί των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, έχει παραβιαστεί επίσης και το 
άρθρο 44 παράγραφος 2, στοιχείο ε, της Συνθήκης ΕΚ, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα 
αποκτήσεως και εκμεταλλεύσεως εγγείου ιδιοκτησίας εντός της επικρατείας κράτους μέλους, 
σε υπηκόους άλλου κράτους μέλους. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
διερευνήσει το ζήτημα.

Περίληψη της αναφοράς 0303/2008

Οι αναφέροντες, των οποίων οι οικίες βρίσκονται στην περιοχή los Areeiros, Riviera, στην 
επαρχία La Coruña, επισημαίνουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα κατά των αρχών της 
επαρχίας και κατά των εθνικών αρχών, οι οποίες φαίνεται ότι επιδιώκουν την απαλλοτρίωση 
των οικιών τους σύμφωνα με το νόμο περί διατήρησης παράκτιας ζώνης του 1988. Οι 
αναφέροντες παραπέμπουν στο Σύνταγμα της Ισπανίας, επιδιώκοντας περιορισμό της ζώνης 
προστασίας της ακτής στα 20 μέτρα αντί για τα 100 μέτρα και ζητούν από το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο να στείλει αντιπροσωπεία προκειμένου να διερευνήσει τα θέματα επιτόπου.

Περίληψη της αναφοράς 0631/2008

Ο αναφέρων κάνει λόγο για επιχείρηση μαζικών απαλλοτριώσεων στην περιοχή Santa 
Margarita της Καταλονίας (Ισπανία) σε σχέση με την κατασκευή από τις αρχές μιας μαρίνας 
για σκάφη αναψυχής. Οι κάτοικοι που πλήττονται έλαβαν προθεσμία μόλις 15 ημερών για να 
υποβάλουν τις καταγγελίες τους κατά του σχεδίου, μολονότι πολλοί από τους κατοίκους 
(γερμανικής, ολλανδικής, βρετανικής και γαλλικής ιθαγένειας) δεν διαμένουν εκεί. Ο 
αναφέρων υποψιάζεται ότι η ανάπτυξη της περιοχής χρηματοδοτείται (εν μέρει) από
ευρωπαϊκά κονδύλια. Διερωτάται εάν η Πράξη του 1998 για τις Ακτές ισχύει στην περίπτωση 
της Santa Margarita και εάν τα σχέδια είναι συμβατά με άλλους ισχύοντες νόμους που, όπως 
ο ίδιος ισχυρίζεται, απαγορεύουν τη μετατροπή της Santa Margarita σε δημόσια μαρίνα 
ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής. Ο αναφέρων δηλώνει περαιτέρω ότι δεν είναι σαφές εάν η 
Καταλονία ή η ισπανική κυβέρνηση στη Μαδρίτη φέρει την ευθύνη για το έργο, και 
ισχυρίζεται ότι σημειώθηκαν διαδικαστικές παρατυπίες κατά την ανακοίνωση των 
απαλλοτριώσεων. Καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει το ζήτημα.

Περίληψη της αναφοράς 0867/2008

Η αναφέρουσα θεωρεί ότι ο ισπανικός νόμος για τις ακτές (Ley 22/1988) επιβάλλεται με
αυθαίρετο και αναδρομικό τρόπο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για απαλλοτριώσεις
πολλών ιδιοκτησιών χωρίς αποζημίωση. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, κατά την εφαρμογή
του νόμου, οι ισπανικές αρχές αγνοούν την ιστορική ιδιαιτερότητα ορισμένων περιοχών, 
όπως το Puerto de la Cruz. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι οι περισσότερες κατοικίες στο
Puerto de la Cruz είναι παλιά ανακαινισμένα σπίτια ψαράδων. Η αναφέρουσα εξηγεί ότι, για
ιστορικούς λόγους, οι ιδιοκτήτες δεν μπόρεσαν να καταχωρήσουν τις κατοικίες τους στο
κτηματολόγιο, καθώς η γη στο Puerto de la Cruz είναι μέρος της παλιάς φεουδαρχικής
περιοχής της Jandía, ιδιοκτησίας της Sociedad Dehesa de Jandía. Θεωρεί άδικο να 
αντιμετωπιστεί το εν λόγω χωριό ψαράδων όμοια με τα πρόσφατα καταχρηστικά σχέδια
υπερβολικής αστικής ανάπτυξης κατά μήκος της ισπανικής ακτής.

Περίληψη της αναφοράς 1448/2008

Η αναφέρουσα πληροφορήθηκε από τον Τύπο ότι στις ακτές της Ισπανίας θα 
πραγματοποιηθούν νέες χωρομετρικές εργασίες. Εκφράζει ανησυχία σχετικά με πιθανή 
απαλλοτρίωση της κατοικίας της στην Almeria της Ανδαλουσίας στο πλαίσιο του νέου 
σχεδιασμού. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι τα σχέδια δεν έχουν τεθεί προς επιθεώρηση και 
ζητεί τη μεσολάβηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σκοπό την προστασία της 
ιδιοκτησίας της.

Περίληψη της αναφοράς 1485/2008

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη συμπερίληψη της μαρίνας της Empuriabrava στο πεδίο 
εφαρμογής του νόμου για τις ακτές, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα να εκληφθούν έξι 
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μέτρα ακτογραμμής ως δημόσια περιουσία. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η Empuriabrava 
είναι μια τεχνητή μαρίνα και καταγγέλλει την πρόθεση των ισπανικών αρχών να 
χρησιμοποιήσουν τον νόμο για τις ακτές για να δημεύσουν ιδιωτική περιουσία.

Περίληψη της αναφοράς 1691/2008

Ο αναφέρων παραπονείται ότι η οικία του που βρίσκεται σε θαλάσσια-χερσαία δημόσια 
περιοχή, θα απαλλοτριωθεί βάσει του ισπανικού νόμου για τις ακτές (νόμος 22/1988). Θα 
λάβει αποζημίωση με τη μορφή τριακονταετούς καθεστώτος διοικητικής παραχώρησης και 
ζητεί την προστασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Περίληψη της αναφοράς 0103/2009

Η αναφέρουσα είναι ιδιοκτήτρια ακινήτου στο Puerto de Santa Maria, το οποίο 
κατασκευάστηκε το 1980 μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διατυπώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων της πολεοδομικής άδειας από τις δημοτικές αρχές και της έγκρισης 
των αρχών ακτοφυλακής, δηλαδή η ιδιοκτησία της κατασκευάστηκε πριν την έγκριση του 
νόμου περί αιγιαλού το 1988. Εντούτοις, η ιδιοκτησία της σήμερα βρίσκεται εντός των ορίων 
της ζώνης αιγιαλού, όπως αυτή τροποποιήθηκε στη συνέχεια από την αρχή οριοθέτησης του 
ατλαντικού αιγιαλού της Ανδαλουσίας. Έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα νομικής 
προσφυγής στην Ισπανία, στην αναφέρουσα επιβλήθηκε απαλλοτρίωση. Η ίδια 
διαμαρτύρεται για αυτό, καθώς και για την αναδρομική εφαρμογή της συναφούς νομοθεσίας 
(εν προκειμένω του νόμου περί αιγιαλού), για τους αυθαίρετους χειρισμούς των επίσημων 
αρχών και για την έλλειψη νομικής βεβαιότητας. Διατείνεται ότι πρόκειται για παραβίαση 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ιδιοκτησίας
(άρθρο 17).

Περίληψη της αναφοράς 0119/2009

Ο αναφέρων είναι ιδιοκτήτης ακινήτου στο Vera της Almería το οποίο κατασκευάστηκε με 
την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διατυπώσεων (πολεοδομική άδεια από τις δημοτικές 
αρχές και έγκριση της αρχής διαχείρισης αιγιαλού). Το 2007 το υπουργείο Περιβάλλοντος 
πραγματοποίησε έργα κατά μήκος της παραλίας (με συγχρηματοδότηση της ΕΕ) για τη 
διατήρηση των εκβολών του ποταμού Almanzora. Ως εκ τούτου, η απόσταση των 120 μέτρων 
μεταξύ της ιδιοκτησίας του αναφέροντα και της ακτογραμμής που έθετε την ιδιοκτησία του 
εκτός πεδίου εφαρμογής του «Ley de Costas», μειώθηκε παρεπόμενα στα 20 μέτρα μετά την 
εξαφάνιση της παραλίας. Η ιδιοκτησία του αναφέροντα περιήλθε τότε στα όρια που θέσπισε 
στη συνέχεια η αρχή οριοθέτησης αιγιαλού, με αποτέλεσμα να υποστεί αναγκαστική 
απαλλοτρίωση. Εκφράζει την αντίρρησή του για τους αυθαίρετους χειρισμούς των δημόσιων 
αρχών και την έλλειψη νομικής βεβαιότητας. Διατείνεται ότι πρόκειται για παραβίαση του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ως προς την προστασία της ιδιωτικής ιδιοκτησίας (άρθρο
17).

Περίληψη της αναφοράς 0274/2009
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Ο αναφέρων εκπροσωπεί έναν σύλλογο ιδιοκτητών του παράκτιου οικισμού Cho-Vito. Ο 
συγκεκριμένος οικισμός, που κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, είχε 
αναγνωρισμένο ενδιαφέρον για περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς λόγους. Στο διάστημα 
μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου του 2008, οι κατοικίες κατεδαφίστηκαν με δικαστική 
απόφαση, κατ’ εφαρμογή του ισπανικού νόμου για τις ακτές «Ley de Costas».  Σύμφωνα με 
τον αναφέροντα, η συγκεκριμένη κατεδάφιση παραβιάζει τα θεμελιώδη και συνταγματικά 
δικαιώματά του.

Περίληψη της αναφοράς 0278/2009

Ο αναφέρων, κάτοικος της Asturias, διαμαρτύρεται για τη μεταχείριση νόμιμα ιδρυθέντων 
παραδοσιακών χωριών βάσει του ισπανικού νόμου για τις παράκτιες περιοχές. Υποστηρίζει 
ότι τα χωριά τυγχάνουν λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης από τα αστικά κέντρα ή τα 
συγκροτήματα παραθεριστικών κατοικιών λόγω της πενταπλάσιας επιβάρυνσης που ισχύει 
για αυτά, και αυτό αιτιολογείται με το επιχείρημα ότι τα θιγόμενα ακίνητα έχουν θεωρηθεί 
ότι βρίσκονται σε δημόσιο κτήμα. Επιπλέον δεν παρέχεται κανενός είδους αποζημίωση. Το 
γεγονός αυτό συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των θιγομένων οι οποίοι 
στερούνται και κάθε νομικής εγγύησης.

Περίληψη της αναφοράς 0279/2009

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι ο νόμος για τις παράκτιες περιοχές του 1988 παραβιάζει μια 
θεμελιώδη νομική αρχή εφαρμοζόμενος αναδρομικά σε κατοικίες που κατασκευάστηκαν πριν 
από την έγκρισή του. Επιπλέον, η έκταση της παράκτιας ζώνης που χαρακτηρίζεται δημόσιο 
κτήμα έχει επεκταθεί καθώς υπολογίζεται από το ανώτατο σημείο στο οποίο ανήλθε η 
στάθμη του νερού στις χειρότερες μέχρι σήμερα καταιγίδες, δημιουργώντας έτσι νομική 
αβεβαιότητα. Το ακίνητο του αναφέροντα απαλλοτριώθηκε χωρίς αποζημίωση επειδή 
θεωρήθηκε ότι βρίσκεται σε δημόσιο κτήμα, και του αναγνωρίστηκε  μόνο δικαίωμα 
εκμετάλλευσης 30 ετών προκειμένου να συνεχίσει να ζει εκεί, το οποίο μπορεί πιθανόν να 
παραταθεί για άλλα τριάντα χρόνια. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι αυτό συνιστά παραβίαση 
του ισπανικού συντάγματος και της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

Περίληψη της αναφοράς 0296/2009

Εξ ονόματος της ένωσής της (περίπου 2 010 μέλη), η αναφέρουσα επιζητεί τη βοήθεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία της οικίας της στην Empuriabrava από την 
εφαρμογή του ισπανικού νόμου για τις παράκτιες περιοχές. Επισημαίνει ότι η Empuriabrava, 
ένα οικιστικό συγκρότημα με μαρίνα, σχεδιάστηκα από το μηδέν είκοσι χρόνια πριν από τη 
θέση σε ισχύ του νόμου για τις παράκτιες περιοχές. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, αν ο 
τελευταίος εφαρμοστεί, θα έχει ως αποτέλεσμα απαλλοτριώσεις, περιβαλλοντική ζημιά από 
την κοπή εκατοντάδων δένδρων και την καταστροφή του πάρκου. Επισημαίνει ότι δεν έχει 
υπάρξει παράνομη κατασκευή, περιβαλλοντική ζημιά, διαφθορά ή ανεξέλεγκτη αστικοποίηση 
στην Empuriabrava, ότι η τελευταία δεν κινδυνεύει από κακές καιρικές συνθήκες ή από την 
άνοδο της στάθμης των υδάτων και ότι η εφαρμογή του νόμου για τις παράκτιες περιοχές δεν 
δικαιολογείται. Θεωρεί ότι κάθε άτομο έχει δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιοκτησίας του και 
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ότι στην ΕΕ πρέπει να είναι δυνατόν να υπάρχει εμπιστοσύνη στα μητρώα ακινήτων και στα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα. Θα ήθελε να πληροφορηθεί πώς είναι δυνατόν ένας αγοραστής 
να γνωρίζει την ύπαρξη του συγκεκριμένου νόμου όταν ούτε οι συμβολαιογράφοι, ούτε και 
τα μητρώα ακινήτων, οι τοπικές και δημοτικές αρχές και οι τράπεζες τον γνωρίζουν και 
εγκρίνουν αναλόγως τις σχετικές πράξεις. Επισημαίνει ότι όλοι όσοι αγόρασαν ακίνητα μετά 
το 1988, εμπιστευόμενοι τις αρχές (καθώς και όλοι όσοι αγόρασαν τις οικίες τους πριν από το 
1988, δεδομένου ότι οι διατάξεις θα έχουν αναδρομική ισχύ) απειλούνται από τον νόμο.

Περίληψη της αναφοράς 0298/2009

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την κατάσταση που προκύπτει από την εφαρμογή του 
ισπανικού νόμου για τις ακτές στην Empuriabrava, τον τόπο διαμονής του.

2. Κρίθηκαν παραδεκτές

Η αναφορά 0174/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 1 Ιουλίου 2008.
Η αναφορά 0303/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2008.
Η αναφορά 0631/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Οκτωβρίου 2008.
Η αναφορά 0867/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Νοεμβρίου 2008.
Η αναφορά 1448/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Μαρτίου 2009.
Η αναφορά 1485/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Μαρτίου 2009.
Η αναφορά 1691/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Μαρτίου 2009.
Η αναφορά 0103/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Μαΐου 2009.
Η αναφορά 0119/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Μαΐου 2009.
Η αναφορά 0274/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Μαΐου 2009.
Η αναφορά 0278/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Ιουνίου 2009.
Η αναφορά 0279/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Ιουνίου 2009.
Η αναφορά 0296/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Ιουνίου 2009.
Η αναφορά 0298/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Ιουνίου 2009.
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

για τις αναφορές 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 και 298/2009

Σύμφωνα με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή δεν διαθέτει γενικές αρμοδιότητες να παρεμβαίνει σε 
μεμονωμένες υποθέσεις παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μπορεί να το πράττει μόνο 
εάν το κράτος μέλος εφαρμόζει το κοινοτικό δίκαιο. Βάσει των στοιχείων που παρέχουν οι 
αναφέροντες, στην προκείμενη περίπτωση δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Μολονότι υπάρχει μια Σύσταση, 2002/413/EΚ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
                                               
1  ΕΕ L 148, 6.6.2002, σελ. 24·
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Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2002 η οποία καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν στρατηγική 
προσέγγιση για την χωροταξία και διαχείριση των παράκτιων ζωνών με βάση τις παρακάτω 
αρχές:

• προστασία των παράκτιων ζωνών·
• αναγνώριση του κινδύνου που απειλεί τις παράκτιες ζώνες λόγω της 

κλιματικής αλλαγής·
• εφαρμογή των μέτρων προστασίας των ακτών συμπεριλαμβανομένης και της 

προστασίας των παράκτιων οικισμών και της πολιτιστικής τους κληρονομιάς·
• βιώσιμα μέτρα για την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης και 

απασχόλησης·
• λειτουργικό κοινωνικό και πολιτιστικό σύστημα·
• προσπελάσιμες περιοχές για ψυχαγωγικούς ή αισθητικούς σκοπούς·
• μέτρα για την προώθηση της συνοχής των απομακρυσμένων παράκτιων 

κοινοτήτων·
• καλύτερο συντονισμό

Πρόκειται για ένα μη δεσμευτικό μέσο που δεν προτείνει από πλευράς κοινοτικού δικαίου 
συγκεκριμένα μέτρα όπως η δημιουργία μιας ζώνης χωρίς ανοικοδόμηση.

Εάν ο αναφέρων/η αναφέρουσα πιστεύει ότι τα δικαιώματά του/της έχουν παραβιασθεί στην 
υπό εξέταση περίπτωση, η αποκατάσταση πρέπει να επιδιωχθεί σε εθνικό επίπεδο μέσω των 
αρμοδίων αρχών, έως και δικαστηρίων.

Επί πλέον, οποιοσδήποτε θεωρεί πως έχουν παραβιασθεί τα θεμελιώδη δικαιώματά του, 
μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe, 67075 Strasbourg-Cedex, France). Το 
Δικαστήριο όμως αυτό μπορεί να ασχοληθεί με μια υπόθεση μόνο αφού έχουν εξαντληθεί 
όλες οι εθνικές δυνατότητες.

Συμπέρασμα

Βάσει των στοιχείων που παρέσχε ο αναφέρων, η Επιτροπή δεν μπορεί να διαπιστώσει 
παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας στην περίπτωση αυτή. Για το λόγο αυτό, αδυνατεί να 
ασχοληθεί με την υπόθεση.

                                                                                                                                                  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0413:EN:NOT


