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Suggett : Petizzjoni 0174/2008 imressqa mis-Sur Jose Ortega ta' nazzjonalità Spanjola, 
dwar l-applikazzjoni allegatament abbużiva tal-liġi Spanjola dwar il-kosta 
fir-rigward tad-drittijiet għal proprjetà

Petizzjoni 0303/2008 imressqa minn Rosa Garcia Pose ta' nazzjonalità 
Spanjola, u ffirmata minn 55 persuna, dwar it-telf tad-dar ta' dawk li 
ffirmaw il-petizzjoni bħala riżultat tal-miżuri ta' ħarsien taz-zona kostali fil-
provinċja ta' La Coruña

Petizzjoni 0631/2008 imressqa minn Konrad Ringler ta' nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar esproprjazzjonjiet fi kwantità fil-Katalonja, Spanja

Petizzjoni 0867/2008 imressqa mis-Sinjura Karin Koberling ta' nazzjonalità 
Ġermaniża dwar l-applikazzjoni allegatament abbużiva tal-liġi tal-kosta tal-
awtoritajiet Spanjoli

Petizzjoni 1448/2008 imressqa minn Ursula Czelusta ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar l-attivitajiet ta’ stħarriġ li qed isiru fuq il-kosta Spanjola u 
l-possibiltà li jkollha tinxtara bil-fors id-dar tagħha fi Spanja

Petizzjoni 1485/2008 imressqa minn Alan Hazelhurst, ta’ nazzjonalità 
Ingliża, dwar l-applikazzjoni irregolari tal-Liġi Kostali ta’ Spanja (Ley de 
Costas)

Petizzjoni 1691/2008 imressqa minn Oscar Maniaga Izquierdo, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, dwar l-esproprjazzjoni tad-dar tiegħu f’Alicante, fi 
Spanja, skont il-Liġi tal-Kosta Spanjola.

Petizzjoni 0103/2009 ippreżentata minn Margarita García Jaime, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, dwar il-’Ley de Costas’ (il-Liġi tal-Kosta) fi Spanja
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Petizzjoni 0119/2009 ippreżentata minn Jan Van Stuyvesant, ta’ nazzjonalità 
Olandiża, f’isem l-Assoċjazzjoni tas-Sidien ta’ Propjetà ta’ Vera Playa, 
f’Almeria, Spanja, dwar is-sitwazzjoni minħabba l-’Ley de Costas’ (Liġi tal-
Kosta) fi Spanja

Petizzjoni 0274/2009 ippreżentata minn Tomás González Díaz, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, f’isem l-assoċjazzjoni tar-residenti ta’ Las Calas, dwar 
it-twaqqigħ tar-villaġġ ta’ Cho-Vito, skont il-‘Ley de Costas’ (il-liġi tal-
kosta), li jinsab fuq il-kosta ta’ Tenerife f’Candelaria (Spanja) .

Petizzjoni 0278/2009 ippreżentata minn Gregorio Amo López,  ta’ 
nazzjonalità Spanjola, dwar il-Liġi tal-Kosta fl-Asturias, fi Spanja

Petizzjoni 0279/2009 ippreżentata minn Timoteo Giménez Domingo, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, dwar l-impatt tal-Liġi tal-Kosta fi Spanja.

Petizzjoni 0296/2009 ippreżentata minn Ingeborg Hoffman, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, f’isem l-Assoċjazzjoni tas-Sidien ta' Proprjetà (APE) 
f’Empuriabrava, dwar it-telf jew il-limitazzjoni tad-drittijiet ta’ sjieda skont 
l-applikazzjoni tal-Liġi tal-Kosta Spanjola għal Costa Brava

Petizzjoni 0298/2009 ippreżentata minn Wolfgang Ludwigs, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar il-Liġi tal-Kosta Spanjola

1. Sommarju tal-petizzjoni 0174/2008

Il-petizzjonant jikkundanna l-applikazzjoni allegatament abbużiva tal-liġi Spanjola tal-1989 
dwar il-kosta liema liġi ħolqot preġudizzji serji għas-sidien ta' proprjetà. Skont il-petizzjonant, 
il-liġi ġiet applikata b'mod retroattiv u waslet biex jitwaqqgħu binjiet mibnija legalment mal-
kosta ta' Spanja. Il-petizzjonant jispejga li bosta sidien, kemm Spanjoli kif ukoll ċittadini tal-
UE, raw il-binjiet tagħhom imwaqqa' mingħajr kumpens u qabel ma l-qrati amministrattivi 
setgħu jieħdu deċiżjoni dwar il-każijiet tagħhom. Il-petizzjonant isostni li l-gvern Spanjol 
kiser il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar id-dritt għall-proprjetà. Skont il-petizzjonant, l-Artikolu 
44.2(e) tat-Trattat KE li jippermetti lil ċittadin ta' wieħed mill-Istati Membri li jikseb u juża 
art u binjiet li jinsabu fit-territorju ta' Stat Membru ieħor inkiser ukoll. Il-petizzjonant talab 
lill-Parlament Ewropew biex titnieda investigazzjoni dwar il-kwistjoni.

Sommarju tal-petizzjoni 0303/2008

Il-petizzjonanti, li għandhom id-djar f'los Areeiros, Riviera, fil-provinċja ta' La Coruña, 
jiġbdu l-attenzjoni li huma ma għandhomx setgħa kontra l-awtoritajiet provinċjali u 
nazzjonali, li huma, milli jidher, ifittxu li jwettqu esproprjazzjoni għad-dannu tagħhom skont 
il-liġi tal-1988 dwar il-konservazzjoni taz-zona kostali. Huma jirreferu għall-Kostituzzjoni 
Spanjola, li tindika limitu taz-zona ta' protezzjoni kostali għal 20 metru minflok 100 metru u 
jitolbu lill-Parlament Ewropew biex jibagħtu delegazzjoni biex tinvestiga l-kwistjoni fuq il-
post.

Sommarju tal-petizzjoni 0631/2008
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Il-petizzjonant jirreferi għall-esproprijazzjoni fi kwantità f'Santa Margarita fil-Catalonia 
(Spanja) fir-rigward tal-kostruzzjoni ta' jott marina mill-awtoritajiet. Ir-residenti milquta 
ingħataw skadenza ta' 15-il jum biss biex iressqu l-ilmenti tagħhom kontra l-pjanijiet, anki 
jekk bosta mir-residenti (ta' nazzjonalità Ġermaniża, Daniża, Ingliża u Franċiża) ma jgħixux 
hemmhekk. Il-petizzjonant jilmenta li l-iżvilupp taz-zona qed isir (parzjalment) bil-fondi tal-
Ewropa. Huwa jiddubita dwar jekk l-Att dwar il-Kosta tal-1998 huwiex applikabbli għal 
Santa Margarita u jekk il-pjanijiet humiex kompatibbli ma' leġiżlazzjoni oħra li, huwa jsostni, 
twaqqaf lil Santa Margarita milli ssir jott marina pubblika. Il-petizzjonant isotni ukoll li 
mhuwiex ċar jekk il-Catalonia jew il-gvern Spanjol f'Madrid huwiex responsabbli mill-
proġett, u jistqarr li kien hemm irregolaritajiet proċedurali fit-tħabbir tal-esproprjazzjonijiet. 
Huwa jistieden lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga din il-kwistjoni. 

Sommarju tal-petizzjoni 0867/2008

Il-petizzjonanta tqis li l-liġi Spanjola dwar il-kosta (Ley 22/1988) qed tiġi nfurzata b'mod 
arbitrarju u retroattiv, u li dan joħloq il-premessi biex ħafna sidien jintlaqtu minn 
esproprjazzjonijiet mingħajr ebda kumpens. Skont il-petizzjonanta, fl-applikazzjoni tal-liġi, l-
awtoritajiet Spanjoli ma tawx każ tal-ispeċifiċità storika ta' ċerti zoni, bħal Puerto de la Cruz. 
Il-petizzjonanta ssostni li bosta mid-djar f'Puerto de la Cruz huma djar li kienu tas-sajjieda u li 
llum inbnew mill-ġdid. Il-petizzjonanta tispjega li għal raġunijiet storiċi, is-sidien ma setgħux 
jirreġistraw djarhom fir-reġistru kadastali, ladarba l-art ta' Puerto de la Cruz hija parti miz-
zona fewdali antika ta' Jandia, li hija ta' proprjetà tas-Sociedad Dehesa de Jandía. Hija 
jidhrilha li hija inġusta li dan il-villaġġ ta' sajjieda jiġi ttrattat bl-istess mod bħall-proġetti ta' 
żvilupp urban abbuziv u eċċessiv li seħħ dan l-aħħar mal-kosta ta' Spanja.

Sommarju tal-petizzjoni 1448/2008

Wara li qrat rapporti tal-istampa dwar attivitajiet ta’ stħarriġ ġodda li qed isiru mal-kosta 
Spanjola, il-petizzjonanta tibza’ li tinħareġ ordni għal xiri bil-fors tad-dar tagħha f’Almeria 
(Andalucia) skont il-pjanijiet il-godda. Il-petizzjonanta tindika li l-pjanijiet mhumiex 
disponibbli għal spezzjoni u qed tfittex l-għajnuna tal-Parlament Ewropew biex tħares il-
proprjetà tagħha. 

Sommarju tal-petizzjoni 1485/2008

Il-petizzjonant jipprotesta kontra l-inklużjoni tal-marina ta’ Empuriabrava fil-mandat tal-Ligi 
Kostali ta’ Spanja, li jistipula li sitt metri mil-linja tal-kosta jiġu kkunsidrati bħala proprjetà 
pubblika. Il-petizzjonant isostni li Empuriabrava hija marina artificjali u jikkundanna l-
intenzjoni tal-awtoritajiet Spanjoli li qed jużaw il-Liġi Kostali biex jikkonfiskaw proprjetà 
privata.

Sommarju tal-petizzjoni 1691/2008

Il-petizzjonant jilmenta li d-dar tiegħu, li tinsab f’dominju pubbliku marittimu-terrestri, se tigi 
esproprjata skont il-Liġi tal-Kosta Spanjola (Ligi 22/1988). Huwa se jirċievi kumpens fil-
forma ta’ koncessjoni amministrattiva ta’ 30 sena u qed ifittex il-protezzjoni tal-Parlament 
Ewropew.
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Sommarju tal-petizzjoni 0103/2009

Il-petizzjonanta turi li hi għandha proprjetà fil-Puerto de Santa Maria, li ġiet mibnija fl-1980 
wara li ġew sodisfatti l-formalitajiet neċessarji, inklużi l-permessi tal-bini mingħand l-
awtoritajiet muniċipali u l-approvazzjoni tal-awtoritajiet tal-kosta. Apparti dan, il-proprjetà 
tagħha ġiet mibnija qabel ma ġiet adottata l-Liġi tal-Kosta tal-1988. Minkejja dan, il-proprjetà 
tagħha issa tinsab fil-limiti taz-zona kostali kif ġiet sussegwentament mibdula mill-Awtorità 
ta’ Demarkazzjoni tal-Kosta Atlantika tal-Andalucia. Wara li użat kull mezz possibbli ta’ 
rimedju legali fi Spanja, il-petizzjonanta ġiet esproprjata. Hi toġġezzjona għal dan u għall-
implimentazzjoni retroattiva tal-leġiżlazzjoni relevanti (il-Liġi tal-Kosta, f’dan il-każ), għan-
natura arbitrarja tal-proċeduri uffiċjali u għan-nuqqas ta’ ċertezza legali. Hi tilmenta li dan 
huwa ksur tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali dwar il-protezzjoni tal- proprjetà privata 
(Artikolu 17).

Sommarju tal-petizzjoni 0119/2009

Il-petizzjonant hu s-sid ta’ proprjetà f’Vera, Almeria, li ġiet mibnija wara li ġew sodisfatti l-
formalitajiet kollha neċessarji (il-permess tal-bini mill-awtoritajiet muniċipali u l-
approvazzjoni tal-Awtorità Amministrattiva tal-Kosta). Fl-2007 il-Ministeru għall-Ambjent 
wettaq xogħlijiet tul l-bajja (bil-kofinanzjament tal-UE) għall-konservazzjoni tal-Estwarju tal-
Almanzora. Minħabba d-distanza ta’ 120 metru li tissepara l-proprjetà tal-petizzjonant mill-
kosta u t-tqegħid ta’ din ’il barra mill-ambitu ta' ’Ley de Costas’, minħabba ‘shadow effect’, 
ġiet imnaqqsa għal 20 metru wara li l-bajja sparixxiet. Il-proprjetà tal-petizzjonant imbaghad 
sabet ruħha fil-limiti li ġew sussegwentament stabbiliti mill-awtoritajiet ta’ demarkazzjoni tal-
kosta, u minħabba f’hekk il-proprjetà tal-petizzjonant giet esproprjata. Hu joġġezzjona għall-
mod arbitrarju ta’ kif ittieħdet id-decizjoni mill-awtoritajiet u għan-nuqqas ta’ ċertezza legali. 
Hu jilmenta li dan huwa ksur tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali dwar il-protezzjoni ta’ 
proprjetà privata (Artikolu 17).

Sommarju tal-petizzjoni 0274/2009

Il-petizzjonant jirrappreżenta assoċjazzjoni tar-residenti tal-villaġġ kostali ta’ Cho-Vito, li 
nbena matul id-disgħinijiet u huwa rikonoxxut li għandu importanza ambjentali u kulturali. 
Madankollu, minn Ottubru sa Diċembru 2008 ir-raħal twaqqa’ fuq ordni mill-qorti skont il-
‘Ley de Costas’. Il-petizzjonant jargumenta li dan kien ksur tad-drittijiet fundamentali u 
kostituzzjonali tar-residenti tal-villaġġ.

Sommarju tal-petizzjoni 0278/2009

Il-petizzjonant, li joqgħod f'Asturias, qiegħed joġġezzjona dwar il-mod kif qiegħdin jiġu 
ttrattati villaġġi tradizzjonali li nbnew skont il-Liġi tal-Kosta Spanjola. Huwa jsostni li qed 
jiġu ttrattati b’mod inqas favorevoli miċ-ċentri urbani jew mid-djar tal-villeġġjatura minħabba 
li qed jaffaċċjaw tfixkil eċċessiv, fatt li ġie ġġustifikat permezz ta’ dikjarazzjoni li tgħid li l-
proprjetà affettwata hija ta’ dominju pubbliku. Apparti dan, mhu qed jiġi offrut l-ebda tip ta’ 
kumpens. Dan imur kontra d-drittijiet fundamentali ta’ dawk li ġew affettwati u jċaħħadhom 
minn kull garanzija legali.
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Sommarju tal-petizzjoni 0279/2009

Il-petizzjonant jindika li l-Liġi tal-Kosta tal-1988 tmur kontra prinċipju legali fundamentali 
billi tiġi applikata b’mod retroattiv għal djar mibnija qabel l-adozzjoni tagħha. Barra dan, iz-
zona ta’ mal-kosta li ġiet maħsuba biex tkun ta’ dominju pubbliku twessgħet sabiex ma 
jintlaħaqx l-istess livell għoli tal-ilma li ntlaħaq s’issa waqt l-agħar ġranet ta’ maltemp, u 
b’hekk inħolqot inċertezza legali. Il-petizzjonant itteħditlu l-proprjetà u din ġiet iddikjarata ta’ 
dominju pubbliku filwaqt li ngħata biss konċessjoni ta’ 30 sena biex ikompli jgħix hemm, bil-
possibilità li din tiġġedded għal 30 sena oħra. Il-petizzjonant jargumenta li dan kien ksur tal-
kostituzzjoni Spanjola u d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem.

Sommarju tal-petizzjoni 0296/2009

F’isem l-assoċjazzjoni tagħha (madwar 2010 membru), il-petizzjonanta qed tfittex l-assistenza 
tal-Parlament Ewropew għall-protezzjoni ta’ darha f’Empuriabrava mill-implimentazzjoni tal-
Liġi tal-Kosta Spanjola. Hija tindika li Empuriabrava, żvilupp residenzjali tal-marina, ġiet 
litteralment pjanata mill-bidu nett għoxrin sena qabel id-dħul tal-Liġi tal-Kosta. Skont il-
petizzjonanta, l-applikazzjoni ta’ din tal-aħħar tista’ tirriżulta f’esproprjazzjonijiet, danni 
ambjentali kkawżati mill-qerda ta’ mijiet ta’ siġar u mid-distruzzjoni ta’ medda art bil-ħaxix 
(parkland). Hija tenfasizza li l-ebda bini illeġali, dannu ambjentali, korruzzjoni jew 
urbanizzazzjoni mhux kkontrollata ma seħħew f’Empuriabrava, li appuntu mhix fil-periklu ta’ 
kundizzjonijiet avversi tat-temp jew livell għoli tal-ilma u li l-applikazzjoni tal-Liġi tal-Kosta 
m’għandha l-ebda ġustifikazzjoni. Hija tal-opinjoni li l-individwi kollha għandhom ikunu
intitolati għal rispett lejn il-proprjetà tagħhom u li fl-UE għandu jkun possibbli li wieħed jafda 
fir-reġistri tal-proprjetà u fil-kuntratti notarili. Hija tixtieq tkun taf kif xerrej jista’ jkun jaf 
dwar l-eżistenza ta’ tali liġi jekk in-nutara, ir-reġistri tal-proprjetà, l-awtoritajiet lokali u 
muniċipali kif ukoll il-banek ma jafux dwarha u filfatt iħaddnu t-tranżazzjonijiet relevanti. 
Hija tenfasizza li dawk kollha li xtraw proprjetà wara l-1988, billi fdaw fl-awtoritajiet (kif 
ukoll dawk li xtraw darhom qabel l-1988, dejjem jekk id-dispozizzjonijiet japplikaw 
retroattivament) huma mhedda mil-ligi.

Sommarju tal-petizzjoni 0298/2009

Il-petizzjonant joġġezzjona għas-sitwazzjoni li rriżultat mill-implimentazzjoni tal-Liġi tal-
Kosta Spanjola f’Empuriabrava, il-post fejn joqgħod. 

2. Ammissibilità

Petizzjoni 0174/2008 dikjarata ammissibbli fl-1 ta' Lulju 2008.
Petizzjoni 0303/2008 dikjarata ammissibbli fit-18 ta' Lulju 2008.
Petizzjoni 0631/2008 dikjarata ammissibbli fis-16 ta' Ottubru 2008.
Petizzjoni 0867/2008 dikjarata ammissibbli fil-11 ta' Novembru 2008.
Petizzjoni 1448/2008 dikjarata ammissibbli fl-10 ta' Marzu 2009.
Petizzjoni 1485/2008 dikjarata ammissibbli fit-13 ta' Marzu 2009.
Petizzjoni 1691/2008 dikjarata ammissibbli fis-26 ta' Marzu 2009.
Petizzjoni 0103/2009 dikjarata ammissibbli fit-13 ta' Mejju 2009.
Petizzjoni 0119/2009 dikjarata ammissibbli fit-13 ta' Mejju 2009.
Petizzjoni 0274/2009 dikjarata ammissibbli fis-27 ta' Mejju 2009.
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Petizzjoni 0278/2009 dikjarata ammissibbli fit-12 ta' Ġunju 2009.
Petizzjoni 0279/2009 dikjarata ammissibbli fit-12 ta' Ġunju 2009.
Petizzjoni 0296/2009 dikjarata ammissibbli fit-12 ta' Ġunju 2009.
Petizzjoni 0298/2009 dikjarata ammissibbli fit-12 ta' Ġunju 2009.
Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, ircevuta fid-19 ta’ Ġunju 2009.

għall-petizzjonijiet 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 u 298/2009
Skont it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni Ewropea ma għandha ebda setgħat ġenerali biex tintervjeni f'każijiet 
individwali ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem. Tista' tagħmel dan biss meta l-Istat 
Membru jkun qed jimplimenta l-liġi tal-Komunità. Fuq il-bażi tal-informazzjoni provduta 
mill-petizzjonanti, dan mhuwiexil-każ fil-kwistjoni kkonċernata. 

Għalkemm hemm Rakkomandazzjoni, 2002/413/KE1 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-30 ta' Mejju li tistieden lill-Istati Membri biex jadottaw approċċ strateġiku għall-ippjanar u 
l-ġestjoni kostali bbażata fuq il-prinċipji li ġejjin:

• il-ħarsien taz-zoni kostali;
• ir-rikonoxximent tat-theddida li qed jaffaċċjaw iz-zoni kostali minħabba l-bidla fil-

klima;
• l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' ħarsien kostali inklużi l-ħarsien tal-insedjamenti kostali 

u wirt kulturali tagħhom; 
• miżuri sostenibbli li jħeġġu l-iżvilupp ekonomiku u l-impjiegi;
• sistema soċjali u kulturali funzjonali;
• zoni aċċessibbli għal skopijiet rikreattivi u estetiċi;
• miżuri li jippromwovu l-koeżjoni ta' komunitajiet kostali remoti;
• koordinament aħjar, 

dan huwa strument li ma jorbotx u ma jordnax bħal kwistjoni ta' liġi Komunitarja miżuri 
speċifiċi bħal pereżempju l-istabbiliment ta' zona li fiha ma ssir ebda kostruzzjoni. 

Jekk il-petizzjonanti jemmnu li d-dritt tagħhom ġie miksur fil-każ ikkonċernat, huma 
għandhom ifittxu li jappellaw fil-livell nazzjonali permezz tal-awtoritajiet kompetenti, inklużi 
l-qrati. 

Apparti dan, kull min iqis li d-drittijiet fundamentali tiegħu ma ġewx irrispettati jista' jressaq 
ilment quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa (Council 
of Europe, 67075 Strasbourg-Cedex, France). Madankollu, il-Qorti tista' tindirizza kull 
kwistjoni biss wara li l-possibilitajiet domestiċi kollha jkunu ġew utilizzati.

Konklużjoni

                                               
1 ĠU L 148, 6.6.2002, p. 24; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0413:EN:NOT
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Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, f'dan il-każ il-Kummissjoni ma tista' 
tidentifika ebda ksur ta' leġiżlazzjoni tal-KE. Għal dan il-għan, mhuwiex possibbli għall-
Kummissjoni li ssegwi din il-kwistjoni.


