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Dotyczy: Petycja 0174/2008, którą złożył Jose Ortega (Hiszpania), w sprawie rzekomo 
bezprawnego stosowania hiszpańskiej ustawy dotyczącej wybrzeży w 
odniesieniu do prawa własności

Petycja 0303/2008, którą złożyła Rosa Garcia Pose (Hiszpania), z 55 
podpisami, w sprawie utraty domów przez sygnatariuszy w wyniku działań 
na rzecz ochrony strefy przybrzeżnej w regionie La Coruña

Petycja 0631/2008, którą złożył Konrad Ringler (Niemcy), w sprawie 
masowych wywłaszczeń w Katalonii w Hiszpanii

Petycja 0867/2008, którą złożyła Karin Koberling (Niemcy), w sprawie 
rzekomych nadużyć w związku ze stosowaniem Prawa wybrzeża przez 
władze hiszpańskie

Petycja 1448/2008, którą złożyła Urszula Czelusta (Niemcy), w sprawie prac 
geodezyjnych na wybrzeżu hiszpańskim i możliwego przymusowego wykupu 
jej domu w Hiszpanii

Petycja 1485/2008, którą złożył Alan Hazelhurst (Wielka Brytania), w 
sprawie niezgodnego z prawem stosowania hiszpańskiej ustawy dotyczącej 
wybrzeża (Ley de Costas)

Petycja 1691/2008, którą złożył Oscar Maniaga Izquierdo (Hiszpania), w 
sprawie wywłaszczenia jego domu w Alicante, Hiszpania, na mocy 
hiszpańskiego prawa dotyczącego wybrzeża

Petycja 0103/2009, którą złożyła Margarita García Jaime (Hiszpania), w 
sprawie „Ley de Costas” (ustawy dotyczącej wybrzeży) w Hiszpanii

Petycja 0119/2009, którą złożył Jan Van Stuyvesant (Holandia), w imieniu 
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Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości w Vera Playa (Almeria, 
Hiszpania), w sprawie stanu rzeczy wynikającego z „Ley de Costas” (ustawy 
dotyczącej wybrzeży) w Hiszpanii

Petycja 0274/2009, którą złożył Tomás González Díaz (Hiszpania), w imieniu 
stowarzyszenia mieszkańców Las Calas, w sprawie wyburzenia na mocy „Ley 
de Costas” (prawa dotyczącego wybrzeży) wioski Cho-Vito na wybrzeżu 
Teneryfy w Candelarii (Hiszpania)

Petycja 0278/2009, którą złożył Gregorio Amo López (Hiszpania), w sprawie 
ustawy dotyczącej wybrzeży w Asturii (Hiszpania)

Petycja 0279/2009, którą złożył Timoteo Giménez Domingo (Hiszpania), 
w sprawie skutków ustawy dotyczącej wybrzeży w Hiszpanii

Petycja 0296/2009, którą złożyła Ingeborg Hoffman (Niemcy), w imieniu 
Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości Empuriabrava (APE), w sprawie 
utraty lub ograniczenia praw własności w związku z zastosowaniem 
hiszpańskiej ustawy dotyczącej wybrzeży na Costa Brava

Petycja 0298/2009, którą złożył Wolfgang Ludwigs (Niemcy), w sprawie 
hiszpańskiej ustawy dotyczącej wybrzeży

1. Streszczenie petycji 0174/2008

Składający petycję informuje o rzekomo bezprawnym stosowaniu hiszpańskiej ustawy z 
1989 r. dotyczącej wybrzeży, które wyrządziło poważne szkody właścicielom nieruchomości. 
Według składającego petycję ustawa była stosowana ze skutkiem retroaktywnym i 
doprowadziła do zniszczenia wybudowanych zgodnie z prawem budynków wzdłuż wybrzeża 
hiszpańskiego. Składający petycję wyjaśnia, że budynki wielu właścicieli, zarówno obywateli 
hiszpańskich, jak i obywateli UE, zostały zniszczone bez wypłacenia odszkodowania i przed 
zakończeniem postępowań w ich sprawach prowadzonych przez sądy administracyjne. 
Składający petycję utrzymuje, że rząd hiszpański złamał ustawodawstwo krajowe dotyczące 
prawa własności. Według składającego petycję został naruszony także art. 44 ust. 2 lit. e) 
traktatu WE, który umożliwia obywatelowi jednego państwa członkowskiego nabycie i 
korzystanie z własności gruntu i budynków znajdujących się na terytorium innego państwa 
członkowskiego. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie tej 
sprawy.

Streszczenie petycji 0303/2008

Składający petycję, którzy posiadają domy w los Areeiros, na Rivierze, w regionie La Coruña, 
twierdzą, że są bezbronni wobec władz regionalnych i krajowych, co do których wydaje się, 
że usiłują ich wysiedlić na mocy ustawy o ochronie strefy przybrzeżnej. Odwołują się do 
hiszpańskiej konstytucji, starając się ograniczyć strefę ochrony do 20 metrów zamiast 100 
metrów oraz zwracają się do Parlamentu Europejskiego o wysłanie delegacji w celu zbadania 
tych spraw na miejscu.

Streszczenie petycji 0631/2008
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Składający petycję odwołuje się do masowych wywłaszczeń prowadzonych w Santa 
Margarita w Katalonii (Hiszpania) w związku z budową przez władze portu jachtowego.
Poszkodowanym mieszkańcom dano tylko 15 dni na złożenie skarg dotyczących planu 
budowy, mimo że wielu z nich (obywatele Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i Francji) nie 
mieszka tam na stałe. Składający petycję podejrzewa, że rozbudowa terenu jest częściowo 
finansowana ze środków europejskich. Zastanawia się, czy ustawa z 1998 r. o wybrzeżach ma 
zastosowanie do Santa Margarita i czy przedmiotowe plany są zgodne z innymi 
obowiązującymi przepisami prawnymi, które, jak twierdzi, zakazują przekształcenia Santa 
Margarita w publiczny port dla jachtów. Składający petycję informuje także, iż nie jest jasne, 
czy to Katalonia, czy rząd hiszpański w Madrycie jest odpowiedzialny za ten projekt 
i stwierdza, że podczas ogłoszenia wywłaszczeń miały miejsce nieprawidłowości 
proceduralne. Zwraca się on do Parlamentu Europejskiego o zbadanie tej sprawy.

Streszczenie petycji 0867/2008

Składająca petycję uważa, że hiszpańskie Prawo wybrzeża (Ley 22/1988) zostało 
wprowadzone w życie w sposób arbitralny i ze skutkiem wstecznym, tworząc przesłanki dla 
wywłaszczenia bez odszkodowania wielu właścicieli. Według składającej petycję władze 
hiszpańskie lekceważą specyfikę historyczną niektórych obszarów, takich jak Puerto de la 
Cruz. Składająca petycję utrzymuje, że większość domów w Puerto de la Cruz to odbudowane 
stare domy rybackie. Wyjaśnia ona, że ze względów historycznych właściciele nie mogli 
wpisać swoich domów do rejestru katastralnego, ponieważ grunty w Puerto de la Cruz 
stanowią część dawnego obszaru feudalnego Jandía należącego do Sociedad Dehesa de 
Jandía. Składająca petycję uważa za niesprawiedliwe traktowanie tej rybackiej wioski w ten 
sam sposób, w jaki ostatnio odniesiono się do nadmiernych i realizowanych w oparciu 
o nadużycia projektów rozbudowy miejskiej na hiszpańskim wybrzeżu.

Streszczenie petycji 1448/2008

Po przeczytaniu relacji prasowych na temat prac geodezyjnych na wybrzeżu hiszpańskim 
składająca petycję obawia się, iż w ramach nowych planów możliwe jest wydanie nakazu 
przymusowego wykupu jej domu w Almerii (Andaluzja). Składająca petycję informuje, że 
plany te nie są udostępniane do przejrzenia i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o 
pomoc w ochronie jej własności. 

Streszczenie petycji 1485/2008

Składający petycję sprzeciwia się objęciu przystani Empuriabrava hiszpańskimi przepisami 
ustawy dotyczącej wybrzeża, co doprowadziłoby do uznania sześciometrowego odcinka 
wybrzeża za własność publiczną. Składający petycję twierdzi, że przystań Empuriabrava 
została zbudowana przez ludzi i potępia zamiar władz hiszpańskich wykorzystania prawa 
dotyczącego wybrzeża, aby skonfiskować własność prywatną.

Streszczenie petycji 1691/2008
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Składający petycję twierdzi, że jego dom, który znajduje się w morsko-lądowej strefie 
publicznej, ma ulec wywłaszczeniu na mocy hiszpańskiego prawa dotyczącego wybrzeża 
(ustawa 22/1988). Składający petycję otrzyma rekompensatę w postaci trzydziestoletniej 
koncesji administracyjnej i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o ochronę.

Streszczenie petycji 0103/2009

Składająca petycję informuje, że posiada nieruchomość w Puerto de Santa Maria, która 
została wybudowana w 1980 r. po dopełnieniu wszystkich wymaganych formalności, w tym 
po uzyskaniu pozwolenia na budowę od władz miejskich i zgody władz zarządzających 
wybrzeżem. Ponadto budynek wzniesiono przed przyjęciem w 1988 r. ustawy dotyczącej 
wybrzeży. Jednak obecnie jej nieruchomość położona jest w granicach strefy przybrzeżnej 
na skutek kolejnych zmian wprowadzonych przez Andaluzyjski Urząd ds. Demarkacji 
Wybrzeża Atlantyckiego. Po wyczerpaniu wszystkich prawnych dróg odwoławczych 
w Hiszpanii składająca petycję została wywłaszczona. Wyraża ona sprzeciw w związku 
z owym wywłaszczeniem, a także działaniem prawa wstecz (w tym przypadku ustawy 
dotyczącej wybrzeży), arbitralnym charakterem oficjalnych postępowań i brakiem pewności 
prawnej. Składająca petycję przekonuje, że stanowi to naruszenie karty praw podstawowych 
w zakresie ochrony własności prywatnej (art. 17).

Streszczenie petycji 0119/2009

Składający petycję posiada nieruchomość w Vera (Almeria), którą zbudował po dopełnieniu 
wszystkich niezbędnych formalności (pozwolenie na budowę od władz miasta i zgoda władz 
zarządzających wybrzeżem). W 2007 r. Ministerstwo Środowiska (przy współfinansowaniu 
z UE) przeprowadziło na plaży prace mające na celu ochronę ujścia Almanzory. Na skutek 
zaniku plaży 120-metrowa odległość dzieląca nieruchomość składającego petycję od 
wybrzeża i wykluczająca ją z zakresu ustawy dotyczącej wybrzeży zmniejszyła się do 20 
metrów. Nieruchomość składającego petycję znalazła się następnie w granicach ustalonych 
przez Urząd ds. Demarkacji Wybrzeża i na skutek tego został on wywłaszczony. Składający 
petycję wyraża sprzeciw w związku z arbitralnym sposobem podjęcia decyzji przez władze 
i brakiem pewności prawnej. Przekonuje on, że stanowi to naruszenie karty praw 
podstawowych w odniesieniu do ochrony własności prywatnej (art. 17).

Streszczenie petycji 0274/2009

Składający petycję reprezentuje stowarzyszenie mieszkańców nadbrzeżnej wioski Cho-Vito, 
którą zbudowano w latach pięćdziesiątych. Uznaje się, że ma ona znaczenie środowiskowe 
i kulturowe. Jednak od października do grudnia 2008 r. wioska została zburzona na mocy 
nakazu sądu wydanego w oparciu o „Ley de Costas”. Składający petycję przekonuje, że 
stanowi to naruszenie praw podstawowych i konstytucyjnych mieszkańców wioski.

Streszczenie petycji 0278/2009

Składający petycję, który mieszka w Asturii, wyraża sprzeciw w związku z niekorzystnymi 
dla legalnie utworzonych tradycyjnych wsi przepisami ustawy dotyczącej wybrzeży. 
Utrzymuje on, że na mocy tych przepisów tradycyjne wsie traktuje się mniej przychylnie niż 
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budowy centrów miejskich czy domów wakacyjnych, ponieważ nakłada się na nie 
pięciokrotnie wyższe obciążenia. Uzasadnia się to tym, iż odnośne nieruchomości znajdują się 
w gestii publicznej. Ponadto nie oferuje się żadnego odszkodowania. Stanowi to naruszenie 
praw podstawowych odnośnych osób, które pozbawione są wszelkich gwarancji prawnych.

Streszczenie petycji 0279/2009

Składający petycję informuje, że ustawa dotycząca wybrzeży z 1988 r. narusza podstawową 
zasadę prawa, ponieważ ów akt prawny stosuje się ze skutkiem wstecznym wobec domów 
wybudowanych przed jego przyjęciem. Ponadto powierzchnia strefy przybrzeżnej znajdującej 
się w gestii publicznej została zwiększona na podstawie pomiarów dokonanych przy wysokim 
stanie wód w trakcie największego jak dotąd sztormu. W ten sposób stworzono niepewność 
prawną. Składającego petycję wywłaszczono, a jego nieruchomość uznano za znajdującą się 
w gestii publicznej. Otrzymał on zezwolenie na zamieszkiwanie tam przez kolejnych 30 lat 
z możliwością przedłużenia tego okresu o dalszych 30 lat. Składający petycję przekonuje, 
że stanowi to naruszenie hiszpańskiej konstytucji oraz Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka.

Streszczenie petycji 0296/2009

W imieniu swojego stowarzyszenia (liczącego około 2 010 członków) składająca petycję 
zwraca się do Parlamentu Europejskiego o udzielenie pomocy w ochronie jej domu 
w Empuriabrava przed zastosowaniem hiszpańskiej ustawy dotyczącej wybrzeży. Informuje 
ona, że mieszkalną przystań w Empuriabrava zaprojektowano od początku dwadzieścia lat 
przed wejściem w życie przedmiotowej ustawy. Według składającej petycję, jeżeli ów akt 
prawny zostanie zastosowany, doprowadzi to do wywłaszczeń, zniszczenia środowiska 
spowodowanego wycięciem setek drzew oraz unicestwienia parku. Zaznacza ona, 
że w Empuriabrava nie dochodziło do nielegalnych budów, niszczenia środowiska, korupcji 
czy niekontrolowanej zabudowy, a miejscowość nie jest zagrożona ze względu na 
niekorzystne warunki pogodowe czy wysoki poziom wód. Zastosowanie ustawy dotyczącej 
wybrzeży nie jest zatem uzasadnione. Składająca petycję uważa, że prawo własności 
wszystkich ludzi powinno być przestrzegane, a w UE posiadanie zaufania do rejestrów 
nieruchomości i aktów notarialnych musi być możliwe. Pragnie ona dowiedzieć się, w jaki 
sposób nabywca może ustalić istnienie takiego prawa, jeśli informacje takie nie figurują 
w księgach wieczystych, nie dysponują też nimi notariusze, władze lokalne i gminne oraz 
banki, i dlatego zatwierdzają odnośne transakcje. Składająca petycję wskazuje, że wszystkie 
osoby, które nabyły nieruchomość po 1988 r. (oraz te, które dokonały kupna przed 1988 r., 
mając na uwadze, że przepisy stosuje się ze skutkiem wstecznym), zaufały władzom i są 
zagrożone przedmiotową ustawą.

Streszczenie petycji 0298/2009

Składający petycję wyraża sprzeciw w związku z sytuacją wynikającą z zastosowania 
hiszpańskiej ustawy dotyczącej wybrzeży w Empuriabrava, jego miejscu zamieszkania.

2. Dopuszczalność
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Petycję 0174/2008 uznano za dopuszczalną w dniu 1 lipca 2008 r.
Petycję 0303/2008 uznano za dopuszczalną w dniu 18 lipca 2008 r.
Petycję 0631/2008 uznano za dopuszczalną w dniu 16 października 2008 r.
Petycję 0867/2008 uznano za dopuszczalną w dniu 11 listopada 2008 r.
Petycję 1448/2008 uznano za dopuszczalną w dniu 10 marca 2009 r.
Petycję 1485/2008 uznano za dopuszczalną w dniu 13 marca 2009 r.
Petycję 1691/2008 uznano za dopuszczalną w dniu 26 marca 2009 r.
Petycję 0103/2009 uznano za dopuszczalną w dniu 13 maja 2009 r.
Petycję 0119/2009 uznano za dopuszczalną w dniu 13 maja 2009 r.
Petycję 0274/2009 uznano za dopuszczalną w dniu 27 maja 2009 r.
Petycję 0278/2009 uznano za dopuszczalną w dniu 12 czerwca 2009 r.
Petycję 0279/2009 uznano za dopuszczalną w dniu 12 czerwca 2009 r.
Petycję 0296/2009 uznano za dopuszczalną w dniu 12 czerwca 2009 r.
Petycję 0298/2009 uznano za dopuszczalną w dniu 12 czerwca 2009 r.
Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji na mocy art. 192 ust. 4 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

dot. petycji 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 oraz 298/2009

Na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i Traktatu o Unii Europejskiej 
Komisja Europejska nie posiada żadnych ogólnych uprawnień do interweniowania w 
indywidualnych przypadkach naruszenia praw podstawowych. Interwencje dotyczyć mogą 
jedynie kwestii związanych z wdrażaniem przez państwa członkowskie prawa 
wspólnotowego. Informacje przedstawione przez składających petycję nie pozwalają na 
stwierdzenie, że omawiane przypadki odpowiadają wspomnianemu wymogowi.

Zalecenie 2002/413/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2002 r. 
nakłaniające państwa członkowskie do przyjęcia strategicznego podejścia z zakresu 
planowania przestrzennego i zarządzania obszarami przybrzeżnymi opartego na:

• ochronie stref przybrzeżnych;
• uznaniu zagrożenia dla stref przybrzeżnych wynikającego ze zmian klimatu;
• wdrożeniu środków ochrony wybrzeża, włącznie z ochroną siedlisk przybrzeżnych oraz 

dziedzictwa naturalnego;
• zrównoważonych działaniach stymulujących rozwój gospodarczy i zatrudnienie;
• funkcjonującym systemie społecznym i kulturowym;
• dostępności obszarów w celach rekreacyjnych i estetycznych;
• działaniach propagujących spójność oddalonych społeczności przybrzeżnych;
• lepszej koordynacji

nie jest instrumentem prawnie wiążącym i nie określa w ramach prawa wspólnotowego 
specyficznych środków, takich jak ustanowienie terenów wyłączonych z zabudowy. 

Jeżeli składający petycje uważają, że ich prawa zostały w danych przypadkach naruszone, 
powinni dochodzić zadośćuczynienia na szczeblu krajowym za pośrednictwem właściwych 
władz, w tym na drodze sądowej. 
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Każda osoba, która uważa, że jej prawa podstawowe zostały naruszone może także wnieść 
skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy Radzie Europy (Rada Europy, 
67075 Strasbourg-Cedex, Francja). Należy jednak zauważyć, że Trybunał rozpatruje jedynie 
sprawy, w przypadku których wykorzystano wszystkie dostępne drogi krajowe.

Wnioski

Informacje przedstawione przez składających petycję nie pozwalają na stwierdzenie przez 
Komisję, że doszło do naruszenia obowiązujących uregulowań wspólnotowych. Dlatego też 
Komisja nie ma możliwości podjęcia działań naprawczych.


