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Asia: Vetoomus nro 0174/2008, Jose Ortegas, Espanjan kansalainen, Espanjan 
rannikkoja koskevan lain väitetystä mielivaltaisesta soveltamisesta 
omistusoikeuden osalta

Vetoomus nro 0303/2008, Rosa Garcia Pose, Espanjan kansalainen, ja 
55 allekirjoittanutta, vetoomuksen allekirjoittaneiden henkilöiden kotien 
menetyksestä La Coruñan maakunnassa toteutettavien rannikkoalueiden 
suojelutoimenpiteiden seurauksena

Vetoomus nro 0631/2008, Konrad Ringler, Saksan kansalainen, 
joukkopakkolunastuksista Espanjan Kataloniassa

Vetoomus nro 0867/2008, Karin Koberling, Saksan kansalainen, Espanjan 
viranomaisten rannikkoa koskevan lain väärästä soveltamisesta

Vetoomus nro 1448/2008, Ursula Czelusta, Saksan kansalainen, Espanjan 
rannikon maaperätutkimustoiminnasta ja hänen Espanjassa sijaitsevan 
kotinsa mahdollisesta pakkolunastuksesta

Vetoomus nro 1485/2008, Alan Hazelhurst, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, Espanjan rannikkolain (Ley de Costas) laittomasta 
soveltamisesta

Vetoomus nro 1691/2008, Oscar Maniaga Izquierdo, Espanjan kansalainen, 
Espanjan Alicantessa sijaitsevan talonsa pakkolunastuksesta Espanjan 
rannikkoalueista annetun lain nojalla.

Vetoomus nro 0103/2009, Margarita García Jaime, Espanjan kansalainen, 
Espanjan rannikkolaista (Ley de Costas)
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Vetoomus nro 0119/2009, Jan Van Stuyvesant, Alankomaiden kansalainen, 
Vera Playan kiinteistönomistajien yhdistyksen puolesta, rannikkolain ("Ley 
de Costas") aiheuttamasta tilanteesta Almeríassa, Espanjassa

Vetoomus nro 0274/2009, Tomás González Díaz, Espanjan kansalainen, Las 
Calas -asukasyhdistyksen puolesta, Teneriffan rannikolla Calandelariassa 
(Espanja) sijaitsevan Cho-Viton kylän purkamisesta rannikkolain ("Ley de 
Costas") nojalla

Vetoomus nro 0278/2009, Gregorio Amo López, Espanjan kansalainen, 
rannikkolainsäädännöstä Asturiassa, Espanjassa

Vetoomus nro 0279/2009, Timoteo Giménez Domingo, Espanjan kansalainen, 
Espanjan rannikkolainsäädännön vaikutuksista

Vetoomus nro 0296/2009, Ingeborg Hoffman, Saksan kansalainen, 
Empuriabravan kiinteistönomistajien yhdistyksen (APE) puolesta, 
omistusoikeuden menettämisestä tai rajoittamisesta Espanjan rannikkolain 
täytäntöönpanon seurauksena Costa Bravassa

Vetoomus nro 0298/2009, Wolfgang Ludwigs, Saksan kansalainen, Espanjan 
rannikkolaista

1. Yhteenveto vetoomuksesta nro 0174/2008

Vetoomuksen esittäjä tuo esiin Espanjan rannikkoja koskevan vuonna 1989 annetun lain 
väitetyn mielivaltaisen soveltamisen, mikä on vahingoittanut vakavasti kiinteistön omistajia. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan lakia on sovellettu taannehtivasti, mikä on johtanut laillisesti 
rakennettujen rakennusten purkamiseen Espanjan rannikoilla. Vetoomuksen esittäjä kertoo, 
että monien omistajien, espanjalaisten ja EU:n kansalaisten, rakennukset purettiin ilman 
korvauksia jo ennen kuin hallinto-oikeus oli antanut päätöstä heidän asiassaan. Vetoomuksen 
esittäjä väittää, että Espanjan hallitus on rikkonut omistusoikeutta koskevaa kansallista 
lainsäädäntöä. Vetoomuksen esittäjän mukaan EY:n perustamissopimuksen 44 artiklan 
2 kohdan e alakohtaa, jossa EU:n kansalaiselle annetaan mahdollisuus hankkia ja käyttää 
toisen jäsenvaltion alueella sijaitsevia maita ja rakennuksia, on myös rikottu. Vetoomuksen 
esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia käynnistämään asian tutkimisen.

Yhteenveto vetoomuksesta nro 0303/2008

Vetoomuksen esittäjien kodit sijaitsevat los Areeirosissa Rivieran alueella La Coruñan 
maakunnassa. He kertovat olevansa kykenemättömiä toimimaan alueellisia ja kansallisia 
viranomaisia vastaan, jotka näyttävät pyrkivän pakkolunastamaan heidän asuntonsa 
rannikkoalueiden säilyttämisestä vuonna 1988 annetun lain nojalla. Vetoomuksen esittäjät 
viittaavat Espanjan perustuslakiin pyrkiessään rajoittamaan suojellut rannikkoalueet 
100 metrin sijaan 20 metriin ja pyytävät Euroopan parlamenttia lähettämään valtuuskunnan 
paikan päälle tutkimaan tilannetta.
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Yhteenveto vetoomuksesta nro 0631/2008

Vetoomuksen esittäjä viittaa joukkopakkolunastuksiin, joita viranomaiset ovat toteuttaneet 
Santa Margaritassa, Kataloniassa (Espanja) huvivenesataman rakentamisen takia. Asukkaille, 
joita pakkolunastus koski, annettiin vain 15 päivän määräaika suunnitelmia koskevien 
valitusten jättämiseen, vaikka monet asukkaista (Saksan, Alankomaiden, Yhdistyneen 
kuningaskunnan ja Ranskan kansalaiset) eivät asu paikan päällä. Vetoomuksen esittäjä 
epäilee, että alueen kehittämistä rahoitetaan (osittain) eurooppalaisilla varoilla. Hän 
ihmettelee, sovelletaanko Santa Margaritan kohdalla vuonna 1998 voimaan tullutta 
rannikkolakia, ja noudatetaanko suunnitelmissa muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä, jonka –
vetoomuksen esittäjän mukaan – pitäisi estää Santa Margaritan muuttuminen julkiseksi 
huvivenesatamaksi. Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa myös, ettei ole selvää, vastaako 
Katalonian vai Espanjan hallitus hankkeen toteuttamisesta. Hän myös väittää, että 
pakkolunastusilmoituksiin liittyi menettelyllisiä säännönvastaisuuksia. Hän pyytää Euroopan 
parlamenttia tutkimaan asiaa.

Yhteenveto vetoomuksesta nro 0867/2008

Vetoomuksen esittäjä on sitä mieltä, että Espanjan rannikkolakia (Ley 22/1988) on sovellettu 
mielivaltaisesti ja taannehtivalla tavalla, mistä johtuen monilta omistajilta on pakkolunastettu 
tiloja ilman korvauksia. Vetoomuksen esittäjän mukaan Espanjan viranomaiset eivät 
soveltaessaan lakia ota huomioon tiettyjen alueiden, kuten Puerto de la Cruzin, historiallista 
ainutlaatuisuutta. Vetoomuksen esittäjä väittää, että useimmat talot Puerto de la Cruzissa ovat 
uudelleenrakennettuja vanhoja kalastajamökkejä. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että 
historiallisista syistä omistajat eivät voineet merkitä talojaan kiinteistörekisteriin, koska 
Puerto de la Cruzin tontit kuuluvat vanhaan Jandian läänitysalueeseen, jonka omistaa 
Sociedad Dehesa de Jandía. Hänen mielestään on epäreilua, että tätä kalastajakylää 
kohdellaan samalla tavalla kuin muita alueita, joilla on viime aikoina Espanjan rannikolla 
toteutettu tuhoisia rakennushankkeita.

Yhteenveto vetoomuksesta nro 1448/2008

Vetoomuksen esittäjä on lukenut Espanjan rannikkoalueen uusista maaperätutkimuksista 
kertovia lehtiartikkeleita ja pelkää, että uusien suunnitelmien vuoksi hänen Almeríassa, 
Andalusiassa sijaitseva kotinsa voidaan määrätä pakkolunastettavaksi. Vetoomuksen esittäjä 
ilmoittaa, ettei suunnitelmiin pääse tutustumaan, ja pyytää Euroopan parlamentin apua 
omaisuutensa suojelemiseen. 

Yhteenveto vetoomuksesta nro 1485/2008

Vetoomuksen esittäjä vastustaa Empuriabravan sataman sisällyttämistä Espanjan rannikkolain 
soveltamisalaan, jolloin kuutta metriä rantaviivaa pidettäisiin julkisena omaisuutena. 
Vetoomuksen esittäjä väittää, että Empuriabrava on rakennettu satama, ja tuomitsee Espanjan 
viranomaisten aikeet käyttää rannikkolakia yksityisen omaisuuden takavarikointiin.
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Yhteenveto vetoomuksesta nro 1691/2008

Vetoomuksen esittäjä valittaa, että hänen talonsa, joka sijaitsee yleisellä ranta-alueella 
(maritime-terrestrial public domain), on määrä pakkolunastaa Espanjan rannikkoalueista 
annetun lain (laki 22/1988) nojalla. Hän saa korvauksena hallinnollisen myönnytyksen 
30 vuodeksi ja pyytää nyt Euroopan parlamentin apua.

Yhteenveto vetoomuksesta nro 0103/2009

Vetoomuksen esittäjä kertoo omistavansa Puerto de Santa Mariassa kiinteistön, joka 
rakennettiin vuonna 1980, kun kaikki vaadittavat muodollisuudet oli suoritettu. Näihin kuului 
kunnallisten viranomaisten myöntämä rakennuslupa ja rannikkoviranomaisten hyväksyntä. 
Kaiken lisäksi hänen kiinteistönsä rakennettiin, ennen kuin vuoden 1988 rannikkolaki 
hyväksyttiin. Andalusian Atlantin rannikkoalueen rajojen merkitsemisestä vastaava 
viranomainen muutti myöhemmin rannikkoalueen rajoja, ja nyt hänen kiinteistönsä sijaitsee 
näiden rajojen sisäpuolella. Vetoomuksen esittäjän kiinteistö on pakkolunastettu hänen 
käytettyään kaikki mahdolliset muutoksenhakukeinot Espanjassa. Hän vastustaa tätä ja 
sovellettavan lainsäädännön (tässä tapauksessa siis rannikkolain) taannehtivaa 
täytäntöönpanoa, viranomaisten menettelyn mielivaltaisuutta ja oikeusvarmuuden puutetta. 
Hän katsoo, että tämä rikkoo Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettua 
omistusoikeutta (17 artikla).

Yhteenveto vetoomuksesta nro 0119/2009

Vetoomuksen esittäjä omistaa Verassa, Almeríassa kiinteistön, joka rakennettiin, kun kaikki 
tarvittavat muodollisuudet oli hoidettu (kunnallisen viranomaisen myöntämä rakennuslupa ja 
rannikkohallintoviranomaisen hyväksyntä). Vuonna 2007 ympäristöministeriö suoritti 
rannalla töitä EU:n yhteisrahoituksella Almanzoran jokisuun suojelemiseksi. Vetoomuksen 
esittäjän kiinteistö sijaitsi aiemmin 120 metrin etäisyydellä rantaviivasta, minkä perusteella se 
ei kuulunut Ley de Costasin sovellusalaan. Töiden seurauksena ja varjostusvaikutuksen takia 
etäisyys pieneni rannan häviämisen myötä 20 metriin. Vetoomuksen esittäjän kiinteistö päätyi 
näin rannikkoalueen rajan merkitsemisestä vastaavan viranomaisen myöhemmin vahvistamien 
rajojen sisäpuolelle, minkä seurauksena hänen omaisuutensa pakkolunastettiin. Hän vastustaa 
viranomaisten päätöksenteon mielivaltaisuutta ja oikeusvarmuuden puutetta. Hän katsoo, että 
tämä rikkoo Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettua omistusoikeutta (17 artikla).

Yhteenveto vetoomuksesta nro 0274/2009

Vetoomuksen esittäjä edustaa Cho-Viton rannikkokylän asukasyhdistystä. Cho-Vito 
rakennettiin 1950-luvulla ja sitä pidetään ympäristöltään ja kulttuuriltaan merkittävänä 
kohteena. Loka–joulukuussa 2008 kylä kuitenkin purettiin tuomioistuimen päätöksellä 
rannikkolain ("Ley de Costas") nojalla. Vetoomuksen esittäjä väittää, että tämä loukkasi kylän 
asukkaiden perusoikeuksia ja perustuslaillisia oikeuksia.

Yhteenveto vetoomuksesta nro 0278/2009

Vetoomuksen esittäjä asuu Asturiassa ja vastustaa tapaa, jolla Espanjan rannikkolainsäädäntö 
kohtelee laillisesti perustettuja perinteisiä kyliä. Hän katsoo, ettei niiden kohtelu ole yhtä 
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suotuisaa kaupunkikeskusten tai loma-asuntoalueiden, koska niihin kohdistuvat rasitteet ovat 
viisinkertaiset. Tätä perustellaan sillä, että omaisuus on julkisessa käytössä. Kylät eivät 
myöskään saa minkäänlaista hyvitystä. Tilanne rikkoo asianosaisten perusoikeuksia ja riistää 
heiltä oikeusturvan.

Yhteenveto vetoomuksesta nro 0279/2009

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että vuonna 1988 hyväksytty rannikkolaki rikkoo oikeudellista 
perusperiaatetta, koska sitä sovelletaan taannehtivasti sen hyväksymistä ennen rakennettuihin 
taloihin. Lisäksi yleiseksi omaisuudeksi määriteltyä rannikkokaistaletta on laajennettu 
mittaamalla se tähänastisten pahimpien myrskyjen nostettua vedenpinnan erittäin korkealle, 
mikä aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta. Vetoomuksen esittäjältä on riistetty hänen 
omaisuutensa, jonka on määrätty olevan yleistä omaisuutta. Hänelle on myönnetty vain 
30 vuodeksi lupa jatkaa asumista alueella. Tätä oikeutta voidaan mahdollisesti jatkaa vielä 
30 vuodella. Vetoomuksen esittäjä katsoo tilanteen rikkovan Espanjan perustuslakia sekä 
ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta.

Yhteenveto vetoomuksesta nro 0296/2009

Vetoomuksen esittäjä pyytää yhdistyksensä (noin 2 010 jäsentä) puolesta Euroopan 
parlamenttia suojelemaan Empuriabravassa sijaitsevaa kotiaan Espanjan rannikkolain 
täytäntöönpanolta. Hän kertoo Empuriabravan olevan meren rannalla sijaitseva asuinalue, 
joka suunniteltiin täysin tyhjästä 20 vuotta ennen rannikkolain voimaantuloa. Vetoomuksen 
esittäjän mukaan rannikkolain täytäntöönpano johtaisi pakkolunastuksiin sekä satojen puiden 
kaatamisesta ja puistojen tuhoamisesta johtuviin ympäristövahinkoihin. Vetoomuksen esittäjä 
korostaa, ettei Empuriabravaan ole rakennettu laittomasti, ettei alueella ole syntynyt 
ympäristövahinkoja eikä esiintynyt korruptiota tai valvomatonta rakentamista, etteivät huonot 
sääolosuhteet tai tulvat uhkaa sitä eikä rannikkolain soveltamiseen ole perusteita. Hän katsoo, 
että kaikilla on oltava oikeus omistusoikeuden kunnioittamiseen ja että Euroopan unionissa 
kansalaisten täytyy voida luottaa kiinteistörekistereihin ja notaarien vahvistamiin 
asiakirjoihin. Hän haluaa tietää, miten ostaja voisi olla tietoinen tällaisesta laista, elleivät 
notaarit, kiinteistörekisterit, paikallis- ja kunnallisviranomaiset ja pankit ole tietoisia siitä ja 
hyväksy asiaankuuluvia kauppoja sen mukaisesti. Hän huomauttaa, että laki uhkaa kaikkia 
niitä, jotka ovat ostaneet kiinteistön vuoden 1988 jälkeen luottaen viranomaisiin (samoin kuin 
niitä, jotka ovat ostaneet kotinsa ennen vuotta 1988, sillä säännöksiä sovelletaan 
taannehtivasti).

Yhteenveto vetoomuksesta nro 0298/2009

Vetoomuksen esittäjä vastustaa tilannetta, joka johtuu Espanjan rannikkolain 
täytäntöönpanosta Empuriabravassa, missä hän asuu. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus nro 0174/2008 otettiin käsiteltäväksi 1. heinäkuuta 2008.
Vetoomus nro 0303/2008 otettiin käsiteltäväksi 18. heinäkuuta 2008.
Vetoomus nro 0631/2008 otettiin käsiteltäväksi 16. lokakuuta 2008.
Vetoomus nro 0867/2008 otettiin käsiteltäväksi 11. marraskuuta 2008.
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Vetoomus nro 1448/2008 otettiin käsiteltäväksi 10. maaliskuuta 2009.
Vetoomus nro 1485/2008 otettiin käsiteltäväksi 13. maaliskuuta 2009.
Vetoomus nro 1691/2008 otettiin käsiteltäväksi 26. maaliskuuta 2009.
Vetoomus nro 0103/2009 otettiin käsiteltäväksi 13. toukokuuta 2009.
Vetoomus nro 0119/2009 otettiin käsiteltäväksi 13. toukokuuta 2009.
Vetoomus nro 0274/2009 otettiin käsiteltäväksi 27. toukokuuta 2009.
Vetoomus nro 0278/2009 otettiin käsiteltäväksi 12. kesäkuuta 2009.
Vetoomus nro 0279/2009 otettiin käsiteltäväksi 12. kesäkuuta 2009.
Vetoomus nro 0296/2009 otettiin käsiteltäväksi 12. kesäkuuta 2009.
Vetoomus nro 0298/2009 otettiin käsiteltäväksi 12. kesäkuuta 2009.
Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Vastaus koskee vetoomuksia nro 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 ja 
298/2009.
Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
mukaan komissiolla ei ole yleistä toimivaltaa puuttua perusoikeuksien rikkomiseen liittyviin 
yksittäisiin tapauksiin. Se voi tehdä niin ainoastaan, jos jäsenvaltio panee täytäntöön yhteisön 
lainsäädäntöä. Vetoomuksen esittäjien toimittamien tietojen perusteella siitä ei ole tässä 
tapauksessa kyse. 

Tosin on olemassa Euroopan parlamentin ja neuvoston 30. toukokuuta 2002 antama suositus 
2002/413/EY1, jossa kehotetaan jäsenvaltioita kehittämään rannikkoalueidensa suunnittelua, 
käyttöä ja hoitoa varten seuraaviin periaatteisiin perustuva strateginen lähestymistapa:

• rannikkoalueiden suojelu
• ilmastonmuutoksen rannikkoalueille aiheuttaman uhan tunnustaminen
• rannikkoalueiden suojelutoimenpiteiden sekä rannikkoalueiden asukkaiden ja heidän 

kulttuuriperintönsä suojelun toteuttaminen
• kestävät toimenpiteet talouskehityksen ja työllistymismahdollisuuksien kannustamiseksi
• sosiaalisen ja kulttuurisen järjestelmän toimivuus
• virkistyskäyttöön ja esteettisistä syistä varatut maa-alueet
• toimenpiteet syrjäisten rannikkoyhteisöjen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi
• yhteensovittamisen parantaminen. 

Kyseessä ei ole sitova asiakirja, eikä siinä määrätä, että erityistoimenpiteet, kuten alueiden 
määrittäminen rakentamattomiksi, kuuluisivat yhteisön lainsäädännön alaan. 

Jos vetoomuksen esittäjä katsoo, että hänen oikeuksiaan on kyseisessä tapauksessa rikottu, 
hänen tulisi hakea oikaisua kansallisen tason toimivaltaisten viranomaisten kautta; näihin 
kuuluvat myös tuomioistuimet. 

                                               
1 EYVL L 148, 6.6.2002, s. 24; 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0413:FI:NOT. 
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Lisäksi henkilöt, jotka katsovat, että heidän perusoikeuksiaan on rikottu, voivat toimittaa 
valituksen Euroopan neuvoston Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (Council of Europe, 
67075 Strasbourg-Cedex, France). Ihmisoikeustuomioistuimessa voidaan kuitenkin käsitellä 
tapauksia vasta, kun kaikki valtioiden sisäiset keinot on käytetty.

Päätelmä

Vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen perusteella komissio ei voi todeta, että yhteisön 
lainsäädäntöä olisi tässä tapauksessa rikottu. Komissio ei tästä syystä voi jatkaa asian 
käsittelyä.


