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Tárgy: Jose Ortega, spanyol állampolgár által benyújtott 0174/2008 számú petíció az 
ingatlanok tulajdonjogával kapcsolatban a tengerpartokra vonatkozó 
spanyol törvény állítólagos visszaélésszerű alkalmazásáról

Rosa Garcia Pose, spanyol állampolgár által benyújtott 0303/2008. számú, 55 
aláírást tartalmazó petíció az aláírók otthonainak a La Coruña 
tartományban a tengerparti övezet védelme érdekében bevezetett 
intézkedések eredményeképpen való elvesztéséről

Konrad Ringler német állampolgár által benyújtott 0631/2008. számú petíció 
katalóniai (spanyolországi) tömeges kisajátításokról

A Karin Koberling, német állampolgár által benyújtott 0867/2008. számú 
petíció a tengerpartról szóló törvénynek a spanyol hatóságok általi, 
állítólagosan helytelen alkalmazásáról

Ursula Czelusta, német állampolgár által benyújtott 1448/2008. számú petíció 
a spanyol tengerparton történő földmérésekről és spanyolországi háza 
esetleges kisajátítása feletti aggodalmáról

Alan Hazelhurst, brit állampolgár által benyújtott 1485/2008. számú petíció a 
part menti területekre vonatkozó spanyol törvény (Ley de Costas) 
jogszerűtlen alkalmazásáról

Oscar Maniaga Izquierdo, spanyol állampolgár által benyújtott 1691/2008. 
számú petíció Alicantéban (Spanyolország) lévő házának a partvidékről szóló 
törvény értelmében történő kisajátításáról
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Margarita García Jaime, spanyol állampolgár által benyújtott 0103/2009. 
számú petíció a tengerpartról szóló spanyol törvényről (Ley de Costas)

Jan Van Stuyvesant, holland állampolgár által a Vera Playa-i (Almería, 
Spanyolország) ingatlantulajdonosi szövetség nevében benyújtott, 0119/2009. 
számú petíció a tengerpartról szóló törvény (Ley de Costas) miatt kialakult 
helyzetről

Tomás González Díaz, spanyol állampolgár által az „Asociación de Vecinos 
Las Calas” nevében benyújtott, 0274/2009. számú petíció a Candelaria 
település (Tenerife, Spanyolország) Cho Vito elnevezésű homokos partján 
épült halászfalunak a „Ley de Costas” alapján történt lerombolásáról

Gregorio Amo López, spanyol állampolgár által benyújtott 0278/2009.számú 
petíció a tengerparti övezetekről szóló törvényről (Ley de Costas) Asturias 
autonóm közösség (Spanyolország) vonatkozásában

Timoteo Giménez Domingo, spanyol állampolgár által benyújtott 
0279/2009.számú petíció a tengerparti övezetekről szóló törvény (Ley de 
Costas) Spanyolországban kifejtett hatásáról

Ingeborg Hoffmann, német állampolgár által az „Asociación de Proprietarios 
de Empuriabrava” (APE) nevében benyújtott 0296/2009. számú petíció a 
spanyol tengerparti övezetekről szóló törvény Costa Braván való 
alkalmazásának eredményeképpen bekövetkező tulajdonvesztésről és 
tulajdonjogi korlátozásról

Wolfgang Ludwigs, német állampolgár által benyújtott 0298/2009. számú 
petíció a tengerparti övezetekről szóló spanyol törvényről

1. A 0174/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ismerteti a tengerpartokról szóló, 1989. évi spanyol törvény állítólagos 
visszaélésszerű alkalmazását, amely komolyan sértette az ingatlantulajdonosok jogait. A 
petíció benyújtója szerint a törvényt visszaható hatállyal alkalmazták, aminek 
eredményeképpen lerombolták a spanyol partok mentén törvényesen épült ingatlanokat. A 
petíció benyújtója kifejti, hogy sok tulajdonos – spanyol és uniós állampolgárok is – épületét 
úgy bontották le, hogy nem kaptak kártérítést, és nem várták meg a közigazgatási bíróság 
döntését ügyükben. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a spanyol kormány megsértette a 
tulajdonjogra vonatkozó nemzeti jogszabályokat. A petíció benyújtója szerint megsértették az 
EK-Szerződés 44. cikke (2) bekezdésének e) pontját is, amely lehetővé teszi, hogy egy 
tagállam állampolgára olyan földterületet vásároljon és hasznosítson, amely egy másik 
tagállam területén helyezkedik el. A petíció benyújtója felkéri az Európai Parlamentet, hogy
indítson vizsgálatot az ügyben.

A 0303/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtói, akik los Areeirosban, Rivierában, La Coruña tartományban rendelkeznek 
ingatlannal, jelzik, hogy tehetetlenek a tartományi és nemzeti hatóságokkal szemben, 
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amelyek, úgy tűnik, hogy a tengerparti övezetek védelméről szóló 1988. évi törvényre 
hivatkozva ki akarják sajátítani tulajdonaikat. A petíció benyújtói a spanyol alkotmányra 
hivatkoznak, és szeretnék a tengerparti védett övezetet 100 méterről 20 méterre csökkentetni, 
és kérik az Európai Parlamentet, hogy küldjön a helyszínre egy küldöttséget az eset 
kivizsgálására.

A 0631/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a katalóniai Santa Margaritán (Spanyolország) tapasztalt tömeges 
kisajátításra hivatkozik yacht kikötő hatóságok általi építésével összefüggésben. Az érintett 
lakóknak egy csupán 15 napos határidőt adtak a tervekkel kapcsolatos panaszaik benyújtására 
annak ellenére, hogy számos lakó (németek, hollandok, angolok és franciák) nem lakik ott. A 
petíció benyújtója úgy tudja, hogy a terület fejlesztését (részben) európai uniós pénzből 
támogatják. Szeretné megtudni, hogy az 1998-as Tengerparti Törvény alkalmazható-e Santa 
Margaritára, és hogy a fejlesztési tervek megfelelnek-e más törvényeknek, amely – úgy véli –
kizárja, hogy Santa Margarita a yachtok számára közkikötővé váljon. A petíció benyújtója 
továbbá azt állítja, hogy zavaros, hogy a projektért Katalónia vagy a madridi spanyol kormány 
a felelős, valamint hogy a kisajátítások bejelentése tekintetében eljárási szabálytalanságok 
merültek fel. Kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja ki az ügyet. 

A 0867/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a tengerpartról szóló spanyol törvényt (Ley 22/1988) önkényesen 
és visszamenőleges hatállyal hajtják végre, ezzel megteremtve a feltéteket ahhoz, hogy 
számos ingatlantulajdonos ingatlanát kártérítés nélkül kisajátítsák. A petíció benyújtója úgy 
véli, hogy a törvény alkalmazásakor a spanyol hatóságok figyelmen kívül hagyják bizonyos 
területek – például Puerto de la Cruz – történelmi sajátosságait. A petíció benyújtója szerint 
Puerto de la Cruz területén többnyire felújított régi halászházak találhatók. A petíció 
benyújtója ismerteti, hogy történelmi okokból a tulajdonosok nem tudták ingatlanjaikat 
nyilvántartásba vetetni a földhivatalnál, mivel Puerto de la Cruz területén a föld a Sociedad 
Dehesa de Jandía tulajdonában levő egykori feudális terület, Jandía része. A petíció 
benyújtója igazságtalannak tartja, hogy ezt a halászfalut ugyanúgy kezelik, mint a spanyol 
tengerpart mentén a közelmúltban megvalósuló, túlzott és visszaélésekkel véghezvitt 
városfejlesztési projekteket.

Az 1448/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a sajtóból értesült arról, hogy a spanyol tengerparton új földméréseket 
fognak végezni. Attól fél, hogy az andalúziai Almeriában található házát az új tervek 
kivitelezése során kisajátítják. Azt állítja továbbá, hogy a tervekbe nem lehet betekinteni. A 
petíció benyújtója kéri az Európai Parlamentet, hogy szálljon síkra tulajdona védelme mellett. 

Az 1485/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja az arra irányuló törekvéseket, hogy az Empuriabrava kikötőt 
a part menti területekre vonatkozó spanyol törvény hatálya alá vonják, aminek 
eredményeképpen egy hat méter kiterjedésű tengerparti terület köztulajdonná válna. A petíció 
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benyújtója azzal érvel, hogy az Empuriabrava mesterségesen létrehozott kikötő, és tiltakozik a 
spanyol hatóságok arra irányuló szándéka ellen, hogy a part menti területekre vonatkozó 
törvényt egy magánkézben lévő ingatlan kisajátítására használják.

Az 1691/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy egy tengeri-szárazföldi közterületen található házát a 
partvidékről szóló 22/1988. törvény értelmében kisajátítják. A petíció benyújtója kártalanítást 
kap, és 30 évre szóló közigazgatási engedélyt adnak számára. Az Európai Parlament védelmét 
kéri.

A 0103/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója birtokában van egy 1980-ban, Puerto de Santa Mariában épült ingatlan, 
amely rendelkezik minden – az építés idején előírt – szükséges hatósági engedéllyel, azaz 
önkormányzati építési engedéllyel, valamint a tengerparti hatóság engedélyével. Az épület a 
tengerpartról szóló 1988. évi törvény elfogadását megelőzően épült. A tengerparti határsávot 
kijelölő andalúz hatóság ezt követően végzett területkijelölése az említett területet a part 
menti övezethez sorolta. Miután a petíció benyújtója kimerítette az összes spanyol 
jogorvoslati lehetőséget, kisajátították ingatlanát. A petíció benyújtója tiltakozik ez ellen, 
valamint a jogszabályok (jelen esetben a tengerpartra vonatkozó törvény) visszamenőleges 
hatállyal történő alkalmazása és a hatóságok visszaélései ellen, és a jogbiztonság hiánya miatt. 
A petíció benyújtója úgy véli, hogy a magántulajdon tekintetében figyelmen kívül hagyták az 
Európai Unió Alapjogi Chartáját (17. cikk).

A 0119/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának tulajdonában van egy Verában (Almería) található ingatlan, amely 
rendelkezik az építése idején előírt minden szükséges hatósági engedéllyel, azaz 
önkormányzati építési engedéllyel, valamint a tengerparti hatóság engedélyével. 2007-ben a 
környezetvédelmi minisztérium munkálatokat végzett a tengerparton (uniós 
társfinanszírozással) az Almanzora folyó torkolatának rendbetétele érdekében. Az említett 
part menti rendezési munkálatok következtében a petíció benyújtójának birtokában levő 
ingatlan – amely 120 méterre volt a tengerparttól, így nem tartozott a tengerpartról szóló 
törvény (Ley de Costas) hatálya alá – a tengertől 20 méternyire került, mivel eltűnt a homokos 
tengerparti sáv. A tengerparti határsávot kijelölő hatóság ezt követően végzett területkijelölése 
a petíció benyújtónak ingatlanát a part menti övezethez sorolta, és az ingatlant kisajátították. 
A petíció benyújtója tiltakozik a hatóságok önkényes döntései és a jogbiztonság hiánya miatt. 
A petíció benyújtója úgy véli, hogy a magántulajdon tekintetében megsértették az Európai 
Unió Alapjogi Chartáját (17. cikk).

A 0274/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Cho-Vito homokos parton épült halászfalú tulajdonosi közösségét 
képviseli. Az említett, 1950-es években épült falu ismertségnek örvendett a táj és a kulturális 
értékek iránt fogékony emberek között. 2008 októbere és decembere között a „Ley de Costas” 
és a bíróság rendelkezése alapján a házakat lerombolták. A petíció benyújtója szerint ez a 
rombolás sérti alapvető és alkotmányos jogaikat.
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A 0278/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki asturiasi lakos, kifogásolja azt, ahogyan a spanyol tengerparti 
övezetekről szóló törvény (Ley de Costas) a jogszerűen létrejött hagyományos falvakat kezeli. 
A petíció benyújtója állítása szerint ezek a városi központoknál vagy az üdülési célokat 
szolgáló fejlesztéseknél kedvezőtlenebbül elbánásban részesülnek, mivel esetükben ötször 
nagyobb jelzálogot írnak elő. Mindezt azzal indokolják, hogy érintett ingatlanok közterületen 
találhatók, és semmilyen kártérítést nem biztosítanak. Ezáltal sérülnek az alapvető jogok és 
nem biztosítottak a jogorvoslati garanciák.

A 0279/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy az 1988-as tengerparti övezetektől szóló törvény (Ley de 
Costas) alapvető jogi elvet sért azáltal, hogy visszamenőleges hatállyal alkalmazandó az 
elfogadása előtt épült házakra, továbbá a törvény jogbizonytalanságot okoz azzal, hogy a 
közterületként kijelölt tengerparti sávot az ez idáig bekövetkezett leghevesebb viharok idején 
tapasztalt legmagasabb vízszinttől számítva kiterjesztették. A petíció benyújtójának ingatlanát 
kisajátították, mivel azt a közterületen levőnek minősítették. Mindössze egy 30 évre szóló 
koncessziója marad, amely újabb 30 évre meghosszabbítható. A petíció benyújtója úgy véli, 
hogy ez ellentétes a spanyol alkotmánnyal és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával.

A 0296/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a – körülbelül 2010 tagot számláló – APE nevében az Európai Parlament 
segítségét és támogatását kéri annak érdekében, hogy lakóhelyét, Empuriabravát meg 
lehessen védeni a spanyol tengerparti törvény alkalmazásától. Empuriabravát a tengerpartra 
vonatkozó spanyol törvény hatálybalépése előtt 20 évvel építették, és a település egy 
mesterségesen létrehozott, üdülést szolgáló kikötővároska. A tengerparti törvény alkalmazása 
a petíció benyújtója szerint kisajátításokkal, valamint a több száz fa kivágása és a parkok 
tönkretétele miatt környezeti károkkal járna. A petíció benyújtója szerint Empuriabravában 
nem beszélhetünk illegális építkezésekről, környezeti károkról, korrupcióról, ellenőrizetlen 
urbanizációról vagy rossz idő esetén fennálló veszélyekről vagy magas vízállásról, így 
véleménye szerint semmi nem indokolja, hogy alkalmazzák a tengerparti törvényt. A petíció 
benyújtója szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy tiszteletben tartsák a tulajdonát, és az 
EU-ban az embereknek bízniuk kellene az ingatlan-nyilvántartásokban és a közjegyzői 
okiratokban. Nem érti, hogy egy vevő hogyan is tudhatna egy ilyen következményekkel járó 
törvény létezéséről, ha a közjegyzők, a földhivatal, a hatóságok, az önkormányzatok és a 
bankok beleegyeznek a tranzakciókba, és semmiről nincs tudomásuk. A petíció benyújtója 
úgy véli, hogy mindenkit becsaptak: azokat is, akiket visszamenőleges hatállyal érint a 
törvény (tehát 1988 előtt vásárolták a házukat), és azokat is, akik 1988 után vásároltak a 
házukat és bíztak a hatóságokban.

A 0298/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt emel a lakóhelyén, Empuriabravában a spanyol tengerparti 
törvény alkalmazásával kapcsolatban kialakult helyzet miatt. 
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2. Elfogadhatóság

A 0174/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 1.
A 0303/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 18.
A 0631/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 16.
A 0867/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 11.
Az 1448/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 10.
Az 1485/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 13.
Az 1691/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 26.
A 0103/2009. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 13.
A 0119/2009. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 13.
A 0274/2009. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 27.
A 0278/2009. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 12.
A 0279/2009. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 12.
A 0296/2009. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 12.
A 0298/2009. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 12.
Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint 
nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

a 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. és 298/2009. számú 
petíciókra
Az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés értelmében 
nem tartozik az Európai Bizottság általános hatáskörébe az, hogy az alapvető jogok 
megsértésének egyedi eseteiben beavatkozzon.  Csak akkor tehet így, ha a közösségi jog 
tagállamok általi végrehajtásáról van szó. A petíció benyújtói által megadott információk 
alapján ez esetben nem erről van szó. 

Létezik egy 2002. május 30-i, 2002/413/EK európai parlamenti és tanácsi ajánlás1, amely 
felkéri a tagállamokat, hogy a tengerparti tervezés és gazdálkodás során stratégiai 
megközelítést alkalmazzanak az alább elvek mentén: 

• a tengerparti övezetek védelme; 
• a tengerparti övezeteket az éghajlatváltozásból adódóan fenyegető veszélyek elismerése;
• a tengerpartok védelme érdekében hozott intézkedések végrehajtása, köztük a 

tengerparti települések és azok kulturális örökségének védelme;
• fenntartható intézkedések a gazdasági fejlődés és a foglalkoztatás ösztönzése érdekében;
• jól működő társadalmi és kulturális rendszer;
• elérhető rekreációs és esztétikai célt szolgáló területek;
• az egymástól távol eső tengerparti közösségek kohézióját ösztönző intézkedések;
• jobb koordináció. 

Ezen ajánlás azonban nem kötelező erejű jogi eszköz és a közösségi jogot illetően nem ír elő 

                                               
1 HL L 148., 2002.6.6., 24. o.;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0413:EN:NOT
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konkrét intézkedéseket, mint például építési tilalom alá eső övezet kijelölését. 

Ha a petíció benyújtója úgy gondolja, hogy a kérdéses ügyben megsértették jogait, nemzeti 
szinten – az illetékes hatóságokon, köztük a bíróságokon keresztül – kell jogorvoslatot kérnie.   

Ezen kívül bárki, aki úgy érzi, hogy alapvető jogait megsértették, az Emberi Jogok Európai 
Bíróságán (Európa Tanács, 67075 Strasbourg-Cedex, Franciaország) élhet panasszal.  A 
Bíróság azonban csak akkor foglalkozik egy üggyel, ha már az összes nemzeti jogorvoslati 
lehetőséget kimerítették.

Következtetés

A petíció benyújtója által biztosított információk birtokában a Bizottság nem tudja 
megállapítani a közösségi jog megsértését az ügyben. Ebből az okból a Bizottság az ügyet 
nem tudja nyomon követni.


