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Temats: Lūgumraksts Nr. 0174/2008, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Jose 
Ortega, par Spānijas piekrastes likuma, iespējams, ļaunprātīgu piemērošanu 
attiecībā uz īpašuma tiesībām

Lūgumraksts Nr. 0303/2008, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Rosa 
Garcia Pose, kam pievienoti 55 paraksti, par parakstītāju māju zaudēšanu 
piekrastes zonu aizsardzības pasākumu rezultātā La Coruña provincē

Lūgumraksts Nr. 0631/2001, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Konrad 
Ringler, par īpašuma masveida piespiedu atsavināšanu Katalonijā, Spānijā

Lūgumraksts Nr. 0867/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Karin 
Koberling, par iespējamu nepareizu piekrastes likuma piemērošanu no 
Spānijas varas iestāžu puses

Lūgumraksts Nr. 1448/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Ursula 
Czelusta, par kartēšanas darbiem Spānijas piekrastē un par viņas Spānijā 
esošās mājas iespējamo obligāto pārdošanu

Lūgumraksts Nr. 1485/2008, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais 
Alan Hazelhurst, par netiesisku Spānijas piekrastes likuma (Ley de Costas) 
piemērošanu

Lūgumraksts Nr. 1691/2008, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Oscar 
Maniaga Izquierdo, par viņa mājas ekspropriāciju Alikantē, Spānijā saskaņā 
ar Spānijas piekrastes likumu

Lūgumraksts Nr. 0103/2009, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Margarita 
García Jaime, par Spānijas Ley de Costas (Piekrastes likums).

Lūgumraksts Nr. 0119/2009, ko Spānijas pilsētas Almerijas piekrastes rajona 
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Vera Playa Īpašnieku asociācijas vārdā iesniedza Nīderlandes 
valstspiederīgais Jan Van Stuyvesant, par situāciju, kādu rada Spānijas Ley 
de Costas (Piekrastes likums)

Lūgumraksts Nr. 0274/2009, ko Las Calas iedzīvotāju apvienības vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgais Tomás González, par Tenerifes piekrastē, 
Candelaria (Spānija) esošā Cho-Vito ciemata nojaukšanu saskaņā ar Ley de 
Costas (likumu par piekrasti)

Lūgumraksts Nr. 0278/2009, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Gregorio 
Amo López, par Piekrastes likumu Astūrijā, Spānijā

Lūgumraksts Nr. 0279/2009, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Timoteo 
Giménez Domingo, par Piekrastes likuma ietekmi Spānijā

Lūgumraksts Nr. 0296/2009, ko Empuriabrava īpašnieku apvienības (APE) 
vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgā Ingeborg Hoffman, par īpašumtiesību 
zaudēšanu vai ierobežošanu pēc Spānijas Piekrastes likuma piemērošanas 
Kostabravas reģionam

Lūgumraksts Nr. 0298/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Wolfgang 
Ludwigs, par Spānijas Piekrastes likumu

1. Lūgumraksta Nr. 0174/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par 1989. gada Spānijas piekrastes likuma, iespējams, 
ļaunprātīgu piemērošanu, kas radījusi nopietnu kaitējumu īpašumu īpašniekiem. Saskaņā ar 
līgumraksta iesniedzēja rakstīto likums piemērots ar atpakaļejošu spēku un novedis pie 
likumīgi uzceltu īpašumu nojaukšanas Spānijas piekrastē. Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, 
ka daudzi īpašnieki, gan Spānijas, gan ES pilsoņi, piedzīvoja, ka viņu ēkas tika nojauktas bez 
kompensācijas un pirms vēl administratīvās tiesa varēja lemt par viņu lietām. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka Spānijas valdība ir pārkāpusi valsts tiesību aktus par īpašuma 
tiesībām. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja rakstīto tāpat pārkāpts EK līguma 44. panta 
2. punkta e) apakšpunkts, kas ļauj vienas dalībvalsts pilsonim iegādāties un lietot zemi un 
ēkas, kas atrodas citas dalībvalsts teritorijā. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu 
sākt izmeklēšanu šajā jautājumā.

Lūgumraksta Nr. 0303/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji, kuriem pieder mājas los Areeiros, Rivjērā, La Coruña provincē, 
norāda, ka ir bezspēcīgi pret provinces un valsts iestādēm, kuras, kā šķiet, mēģina atsvešināt 
īpašumus saskaņā ar 1988. gada piekrastes zonas konservācijas likumu. Viņi atsaucas uz 
Spānijas Konstitūciju, prasot piekrastes aizsardzības zonas ierobežojumu 20 metru nevis 
100 metru apmērā, un lūdz Eiropas Parlamentam nosūtīt delegāciju lietu izmeklēšanai uz 
vietas.

Lūgumraksta Nr. 0631/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz iestāžu īstenoto īpašuma masveida piespiedu atsavināšanu 
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Santa Margarita pilsētā Katalonijā (Spānija) saistībā ar jahtu ostas celtniecību. Iesaistītajiem 
iedzīvotājiem tika noteikts tikai 15 dienu ilgs termiņš ar šiem plāniem saistītu sūdzību 
iesniegšanai, lai gan liela daļa iedzīvotāju (vācieši, nīderlandieši, briti un francūži) šajā vietā 
pastāvīgi nedzīvo. Lūgumraksta iesniedzējam ir aizdomas, ka teritorijas apbūve (daļēji) tiek 
finansēta no Eiropas Savienības līdzekļiem. Viņš vēlas noskaidrot, vai uz Santa Margarita
attiecas 1998. gada Piekrastes likums un vai minētie plāni atbilst citiem spēkā esošiem tiesību 
aktiem, kuri, kā viņš apgalvo, neļauj pārveidot Santa Margarita par publisku jahtu ostu. 
Lūgumraksta iesniedzējs arī min, ka nav skaidrs, vai par projektu ir atbildīgas Katalonijas 
iestādes vai Spānijas valdība Madridē, un uzskata, ka, paziņojot par piespiedu atsavināšanu, ir 
pieļauti procedūras noteikumu pārkāpumi. Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas 
Parlamentu izskatīt šo gadījumu. 

Lūgumraksta Nr. 0867/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Spānijas piekrastes likums (Ley 22/1988) tiekot īstenots 
patvaļīgā veidā un ar atpakaļejošu datumu, radot apstākļus īpašuma atņemšanai daudziem 
īpašniekiem, nesamaksājot tiem kompensāciju. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Spānijas 
varas iestādes, piemērojot likumu, ignorē atsevišķu reģionu, piemēram, Puerto de la Cruz, 
vēsturiskās īpatnības. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Puerto de la Cruz vairums māju ir 
pārbūvētas vecas zvejnieku mājas. Lūgumraksta iesniedzēja paskaidro, ka vēsturiski 
izveidojušos apstākļu dēļ īpašnieki nevarēja ierakstīt savas mājas kadastrālajā reģistrā, jo 
zeme Puerto de la Cruz ciemā ietilpst senajā Jandía feodālajā apgabalā, kurš pieder biedrībai 
Sociedad Dehesa de Jandía. Viņa uzskata par netaisnīgu faktu, ka šim zvejnieku ciemam tiek 
piemēroti tādi paši noteikumi kā nesen īstenotie videi kaitējošie pilsētbūvniecības projekti gar 
Spānijas piekrasti.

Lūgumraksta Nr. 1448/2008 kopsavilkums

Pēc preses ziņojumu izlasīšanas par tikko sāktiem Spānijas piekrastes kartēšanas darbiem 
lūgumraksta iesniedzējas uztraucas, ka attiecībā uz viņas māju Almerijā (Andalūzijā) saskaņā 
ar jaunajiem plāniem tiks izdots rīkojums par obligāto pārdošanu. Lūgumraksta iesniedzēja 
norāda, ka šie plāni nav pieejami izskatīšanai un lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību, lai 
aizsargātu viņas īpašumu. 

Lūgumraksta Nr. 1485/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret kuģu stāvvietas dokā Empuriabrava iekļaušanu Spānijas 
Piekrastes likuma regulācijas jomā, ar ko piekrastes līnija sešu metru garumā tiks pasludināta 
par valsts īpašumu. Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka Empuriabrava ir mākslīgi izveidota 
kuģu stāvvieta, un nosoda Spānijas iestāžu ieceri ar Piekrastes likuma palīdzību konfiscēt 
privātīpašumu.

Lūgumraksta Nr. 1691/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka viņa māju, kas atrodas piejūras-sauszemes publiskajā 
īpašumā, ir paredzēts ekspropriēt saskaņā ar Spānijas piekrastes likumu (Likums 
Nr. 22/1988). Viņš saņems kompensāciju 30 gadu ilgas administratīvas koncesijas apjomā un 
meklē aizsardzību pie Eiropas Parlamenta.
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Lūgumraksta Nr. 0103/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka viņai pieder īpašums Puerto Santa Maria, kurš būvēts 
1980. gadā, pēc tam, kad bija nokārtotas visas nepieciešamās formalitātes, tostarp saņemta 
plānošanas atļauja no pašvaldības iestādes un apstiprinājums no piekrastes iestādēm. Turklāt 
viņas īpašums bija celts pirms 1988. gada Piekrastes likuma pieņemšanas. Tomēr tagad viņas 
īpašums atrodas piekrastes zonā, uz kuru attiecas ierobežojumi, ko nosaka Andalūzijas 
Atlantijas piekrastes demarkācijas iestāde. Lai arī lūgumraksta iesniedzēja ir vērsusies visās 
Spānijas apelācijas iestādēs, viņas īpašums tomēr tika atsavināts. Viņa iebilst pret šo faktu un 
attiecīgo tiesību aktu (šajā gadījumā Piekrastes likuma) īstenošanu ar atpakaļejošu datumu, 
oficiālā procesa patvaļīgo raksturu un tiesiskas noteiktības trūkumu. Viņa apgalvo, ka ir 
pārkāpta Pamattiesību harta attiecībā uz privātīpašuma aizsardzību (17. pants).

Lūgumraksta Nr. 0119/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējam pieder īpašums Vera (Almerijā), un tas tika uzbūvēts pēc tam, kad 
bija izpildītas visas nepieciešamās formalitātes (saņemta plānošanas atļauja no pašvaldības 
iestādes un apstiprinājums no Piekrastes administratīvās iestādes). Vides ministrija 2007. gadā 
šajā pludmalē veica pasākumus (ar ES līdzfinansējuma atbalstu) Almanzora estuāra 
aizsardzībai. Tā rezultātā 120 m platā josla, kas šķir lūgumraksta iesniedzēja īpašumu no 
krasta un tādējādi uz to vairs neattiecas Ley de Costas darbības joma, šī „ēnas efekta” dēļ tika 
samazināta līdz 20 metriem pēc tam, kad pludmales vairs nebija. Pēc tam uz lūgumraksta 
iesniedzēja īpašumu tika attiecināti piekrastes demarkācijas iestādes ieviestie ierobežojumi, 
kuru dēļ viņa īpašums tika atsavināts. Viņš iebilst pret iestāžu patvaļīgi pieņemto lēmumu un 
tiesiskās noteiktības trūkumu. Viņš apgalvo, ka ir pārkāpta Pamattiesību harta attiecībā uz 
privātīpašuma aizsardzību (17. pants).

Lūgumraksta Nr. 0274/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pārstāv piekrastes Cho-Vito ciemata, kas tika uzbūvēts 1950. gados 
un ir atzīts par nozīmīgu vides un kultūras jomā, iedzīvotāju apvienību. Tomēr laikā no 
2008. gada oktobra līdz decembrim ciematu nojauca saskaņā ar tiesas lēmumu, kas pieņemts, 
pamatojoties uz Ley de Costas. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tas bija ciemata 
iedzīvotāju pamattiesību un konstitucionālo tiesību pārkāpums.

Lūgumraksta Nr. 0278/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Astūrijas iedzīvotājs, protestē pret to, kā likumīgi izveidotie 
tradicionālie ciemati tiek traktēti saskaņā ar Spānijas Piekrastes likumu. Viņš uzskata, ka šie 
ciemati saistībā ar tiem piemēroto pieckārtīgo apgrūtinājumu tiek traktēti mazāk labvēlīgi 
nekā pilsētu centri vai vasarnīcu attīstība, kas tiek pamatots ar paziņojumu, ka šie īpašumi 
atrodas uz valstij piederošas zemes. Turklāt netiek piedāvāta nekāda kompensācija. Tas ir 
ietekmēto personu pamattiesību pārkāpums, un viņām tiek liegtas jebkādas tiesiskās 
garantijas.

Lūgumraksta Nr. 0279/2009 kopsavilkums



CM\785693LV.doc 5/7 PE426.967v01-00

LV

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 1988. gada Piekrastes likums pārkāpj juridisko 
pamatprincipu, jo šis likums tiek piemērots ar atpakaļejošu datumu ēkām, kas tika uzbūvētas 
pirms tā pieņemšanas. Turklāt krasta joslas teritorija, kas norādīta kā valstij piederoša 
teritorija, ir paplašināta, mērot to no maksimālā ūdens līmeņa, kas sasniegts līdz šim lielāko 
vētru laikā, tādējādi radot juridisku nenoteiktību. Lūgumraksta iesniedzējam tika atsavinātas 
īpašumtiesības, un tika pasludināts, ka tas atrodas valsts īpašumā, vienīgi piešķirot koncesiju, 
kas atļauj viņam tur dzīvot vēl 30 gadus, ar iespēju pagarināt šo laiku vēl par 30 gadiem. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tas ir Spānijas konstitūcijas un Vispārējās cilvēktiesību 
deklarācijas pārkāpums.

Lūgumraksta Nr. 0296/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apvienības (aptuveni 2010 biedri) vārdā lūdz Eiropas Parlamenta 
palīdzību, lai aizsargātu savu māju, kas atrodas Empuriabrava, no Spānijas Piekrastes likuma 
ieviešanas. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Empuriabrava, apdzīvotas jahtu piestātnes, 
attīstība tika sākta pilnīgi tukšā vietā divdesmit gadus pirms Piekrastes likuma stāšanās spēkā. 
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas sacīto, ja minētais likums tiktu piemērots, tad notiktu 
īpašumu atsavināšanas un apkārtējai videi tiktu nodarīts kaitējums, jo tiktu izcirsti simtiem 
koku un iznīcinātas parku teritorijas. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Empuriabrava nav 
veikta nelikumīga celtniecība, nav nodarīts kaitējums apkārtējai videi, nav konstatēti 
korupcijas gadījumi un nav notikusi nekontrolēta urbanizācija, to neapdraud nelabvēlīgi laika 
apstākļi un Piekrastes likuma piemērošanai nav pamatojuma. Lūgumraksta iesniedzēja 
uzskata, ka jārespektē katras personas īpašums, un Eiropas Savienībā ir jābūt iespējai 
uzticēties zemes reģistru un notariālajiem dokumentiem. Lūgumraksta iesniedzēja vēlas 
noskaidrot, kā lai pircējs uzzina par šāda likuma esamību, ja par to nezina notāri, 
zemesgrāmatu reģistri, vietējās un pašvaldības varas iestādes un bankas, un atbilstoši 
apstiprina attiecīgus darījumus. Viņa norāda, ka šis likums aizskar visu to personu intereses, 
kuras, uzticoties varas iestādēm, iegādājās īpašumu pēc 1988. gada (kā arī to personu 
intereses, kuras savas mājas iegādājās pirms 1988. gada, ja likuma nosacījumi tiek piemēroti 
ar atpakaļejošu datumu).

Lūgumraksta Nr. 0298/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret situāciju, kas veidojas viņa pastāvīgajā dzīvesvietā 
Empuriabrava, piemērojot Spānijas Piekrastes likumu. 

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0174/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 1. jūlijā.
Lūgumraksts Nr. 0303/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. jūlijā.
Lūgumraksts Nr. 0631/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 16. oktobrī.
Lūgumraksts Nr. 0867/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 11. novembrī.
Lūgumraksts Nr. 1448/2008 atzīts par pieņemamu 2009. gada 10. martā.
Lūgumraksts Nr. 1485/2008 atzīts par pieņemamu 2009. gada 13. martā.
Lūgumraksts Nr. 1691/2008 atzīts par pieņemamu 2009. gada 26. martā.
Lūgumraksts Nr. 0103/2009 atzīts par pieņemamu 2009. gada 13. maijā.
Lūgumraksts Nr. 0119/2009 atzīts par pieņemamu 2009. gada 13. maijā.
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Lūgumraksts Nr. 0274/2009 atzīts par pieņemamu 2009. gada 27. maijā.
Lūgumraksts Nr. 0278/2009 atzīts par pieņemamu 2009. gada 12. jūnijā.
Lūgumraksts Nr. 0279/2009 atzīts par pieņemamu 2009. gada 12. jūnijā.
Lūgumraksts Nr. 0296/2009 atzīts par pieņemamu 2009. gada 12. jūnijā.
Lūgumraksts Nr. 0298/2009 atzīts par pieņemamu 2009. gada 12. jūnijā.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

„attiecībā uz Lūgumrakstiem 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 un 
298/2009
Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un Līgumu par Eiropas Savienību Komisijai 
nav pilnvaru iejaukties atsevišķos gadījumos, kad notikuši pamattiesību pārkāpumi. Tā var 
šādi rīkoties tikai tad, ja dalībvalsts īsteno Kopienas tiesības. Balstoties informāciju, kas 
saņemta no lūgumrakstu iesniedzējiem, tā tas nav šajā gadījumā. 

Lai gan pastāv  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 30. maija Ieteikums attiecībā uz 
integrētu piekrastes zonas apsaimniekošanu Eiropā (2002/413/EK)1, kurš aicina dalībvalstis 
izvēlēties stratēģisku pieeju piekrastes zonas plānošanā un apsaimniekošanā, balstoties uz 
šādiem principiem:

• piekrastes zonu aizsardzība;
• draudu, kas piekrastes zonām radušies klimata maiņas ietekmē, noteikšana;
• piekrastes aizsardzības pasākumu ieviešana, ieskaitot piekrastes apdzīvotās vietas un to 

kultūras mantojumu;
• ilgtspējīgi pasākumi ekonomiskās attīstības un nodarbinātības veicināšanā;
• funkcionāla sociālā un kultūras sistēma;
• pieejamas teritorijas atpūtas vai estētiskiem mērķiem;
• pasākumi attālu piekrastes kopienu kohēzijas veicināšanai;
• labāka koordinēšana, 

tas nav saistošs dokuments un ar to neparedz Kopienas tiesību veidā īpašus pasākumus, 
piemēram, neapbūvējamas zonas noteikšanu. 

Ja lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka minētajā gadījumā ir pārkāptas viņu tiesības, viņiem 
būtu jāvēršas pēc tiesiskās aizsardzības savas valsts atbildīgajās iestādēs, tostarp tiesu 
iestādēs. 

Bez tam ikviena persona, kas uzskata, ka ir pārkāptas viņas pamattiesības, var iesniegt 
sūdzību Eiropas Padomes Eiropas Cilvēktiesību tiesā (adrese — Council of Europe, 67075 
Strasbourg-Cedex, France). Tomēr lietu šajā Tiesā var izskatīt tikai tad, ja lūgumraksta 
iesniedzēji ir izsmēluši visas tiesiskās aizsardzības iespējas savā valstī.

Secinājumi

                                               
1 OV L 148, 6.6.2002., 24. lpp;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0413:EN:NOT
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Balstoties informāciju, kas saņemta no lūgumrakstu iesniedzējiem, Komisija nevar konstatēt 
šajā gadījumā jebkādu EK tiesību aktu pārkāpumu. Tāpēc Komisijai nav iespējams pārbaudīt 
šo jautājumu.”


