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Ref.: Petiția nr. 0174/2008, adresată de Jose Ortega, de cetățenie spaniolă, privind 
presupusa aplicare abuzivă a legislației spaniole privind zonele de coastă în 
legătură cu drepturile de proprietate

Petiția nr. 0303/2008, adresată de Rosa Garcia Pose, de cetățenie spaniolă, 
însoțită de 55 de semnături, privind pierderea locuințelor semnatarilor ca 
urmare a măsurilor de protecție a zonelor de coastă în provincia La Coruña

Petiția nr. 0631/2008, adresată de Konrad Ringler, de cetățenie germană, 
privind exproprierile în masă din Catalonia, Spania

Petiția nr. 0867/2008, adresată de Karin Koberling, de cetățenie germană, 
privind pretinsa aplicare abuzivă a legislației privind zonele de coastă de 
către autoritățile spaniole

Petiția nr. 1448/2008, adresată de Ursula Czelusta, de cetățenie germană, 
privind activitățile de supraveghere a coastelor Spaniei și posibila 
achiziționare obligatorie a casei ei din Spania

Petiția nr. 1485/2008, adresată de Alan Hazelhurst, de cetățenie britanică, 
privind aplicarea ilegală a legislației spaniole a zonelor de coastă (Ley de 
Costas)

Petiția nr. 1691/2008, adresată de Oscar Maniaga Izquierdo, de cetățenie 
spaniolă, privind exproprierea casei sale din Alicante, Spania, în temeiul 
legislației spaniole referitoare la zonele de coastă

Petiția nr. 0103/2009, adresată de Margarita García Jaime, de cetățenie 
spaniolă, privind Legea referitoare la zonele de coastă („Ley de Costas”) din 
Spania
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Petiția nr. 0119/2009, adresată de Jan Van Stuyvesant, de cetățenie olandeză, 
în numele Asociației de proprietari din Vera Playa, Almería, Spania, privind 
situația creată în urma aplicării Legii privind zonele de coastă (Ley de 
Costas) din Spania

Petiția nr. 0274/2009, adresată de Tomás González Díaz, de cetățenie 
spaniolă, în numele asociației locuitorilor din Las Calas, privind demolările 
în baza Legii zonelor de coastă („Ley de Costas”), care au avut loc în satul 
Cho-Vito, situat în zona de coastă a insulei Tenerife, în dreptul localității 
Candelaria (Spania)

Petiția nr. 0278/2009, adresată de Gregorio Amo López, de cetățenie 
spaniolă, privind legea zonelor de coastă în provincia Asturias, Spania.

Petiția nr. 0279/2009, adresată de Timoteo Giménez Domingo, de cetățenie 
spaniolă, privind impactul legii zonelor de coastă în Spania

Petiția nr. 0296/2009, adresată de Ingeborg Hoffmann, de cetățenie germană, 
în numele Asociației de proprietari din Empuriabrava (APE), privind 
pierderea și limitarea drepturilor de proprietate ca urmare a aplicării legii 
spaniole a zonelor de coastă pe Costa Brava

Petiția nr. 0298/2009, adresată de Wolfgang Ludwigs, de cetățenie germană, 
privind legea spaniolă a zonelor de coastă

1. Rezumatul petiției nr. 0174/2008

Petiționarul denunță presupusa aplicare abuzivă a legislației spaniole din 1989 privind zonele 
de coastă, care a provocat prejudicii grave proprietarilor. Potrivit petiționarului, legea a fost 
aplicată retroactiv și a condus la demolarea proprietăților construite legal de-a lungul 
coastelor spaniole. Petiționarul explică faptul că mulți proprietari, atât spanioli cât și alți 
cetățeni ai UE, și-au văzut clădirile demolate fără nicio despăgubire și înainte de vreo hotărâre 
a instanței administrative. Petiționarul susține că guvernul spaniol a încălcat legislația 
națională privind drepturile de proprietate. Potrivit petiționarului, articolul 44.2 litera (e) din 
Tratatul CE care îi permite unui cetățean dintr-un stat membru să obțină și să folosească teren 
și clădiri situate pe teritoriul unui alt stat membru, ar fi de asemenea încălcat. Petiționarul 
solicită Parlamentului European să investigheze această problemă.

Rezumatul petiției nr. 0303/2008

Petiționarii, care dețin locuințe în los Areeiros, Riviera, în provincia La Coruña, indică faptul 
că sunt neputincioși în fața autorităților provinciale și naționale, care, se pare, caută să îi 
exproprieze în baza legii de conservare a zonei de coastă din 1988. Aceștia citează Constituția 
spaniolă, afirmând că zona de coastă protejată are o limită de 20 de metri, și nu de 100, și 
solicită Parlamentului European să trimită o delegație pentru a investiga această chestiune.

Rezumatul petiției nr. 0631/2008

Petiționarul face trimitere la operațiunea de expropriere în masă din Santa Margarita în 



CM\785693RO.doc 3/7 PE426.967v01-00

RO

Catalonia (Spania) în legătură cu construcția a unui port pentru iahturi. Locuitorilor afectați li 
s-a acordat un termen de doar 15 zile pentru a depune plângeri împotriva planurilor, deși mulți 
dintre rezidenți (de naționalitate germană, olandeză, britanică și franceză) nu locuiesc acolo. 
Petiționarul bănuiește că dezvoltarea zonei este (parțial) finanțată din fonduri europene. 
Acesta se întreabă dacă Legea regiunilor de coastă din 1998 este aplicabilă în Santa Margarita 
și dacă planurile sunt compatibile cu alte legi actuale care, susține petiționarul, interzic 
transformarea Santa Margarita într-un port pentru iahturi. Petiționarul declară în continuare că 
nu este clar dacă guvernul catalan sau guvernul spaniol de la Madrid este responsabil pentru 
proiect și susține că au existat nereguli procedurale în anunțarea exproprierilor. Petiționarul 
solicită Parlamentului European să examineze problema. 

Rezumatul petiției nr. 0867/2008

Petiționara consideră că legislația spaniolă privind construcțiile de coastă (legea 22/1988) ar fi 
pusă în aplicare în mod arbitrar și retroactiv, creând premisele pentru exproprierile multor 
proprietari fără despăgubire. În opinia petiționarei, atunci când aplică legea, autoritățile 
spaniole nu ar ține seama de specificul istoric al anumitor zone, cum ar fi Puerto de la Cruz. 
Petiționara susține că majoritatea caselor din Puerto de la Cruz sunt case vechi ale pescarilor 
reconstruite. Petiționara explică faptul că, din motive istorice, proprietarii nu ar putea să-și 
înscrie casele în cartea funciară, deoarece terenurile din Puerto de la Cruz fac parte din vechea 
zonă feudală din Jandía, deținută de societatea Sociedad Dehesa de Jandía. Aceasta consideră 
că este incorect ca acest sat de pescari să fie tratat în același fel ca și recentele proiecte 
abuzive de dezvoltare urbană de-a lungul coastei spaniole.

Rezumatul petiției nr. 1448/2008

Petiționara a aflat din presă că se vor efectua noi relevee pe coasta spaniolă. Ea se teme că îi 
va fi expropriată casa din Almeria, Andaluzia, în cadrul noilor planuri. În plus, aceasta afirmă 
că planurile nu pot fi consultate. Petiționara solicită sprijinul Parlamentului European pentru a 
i se proteja proprietatea. 

Rezumatul petiției nr. 1485/2008

Petiționarul protestează împotriva includerii zonei portuare Empuriabrava în sfera de aplicare 
a legii spaniole a coastelor maritime, fapt care determină ca șase metri de coastă să fie 
considerați drept proprietate publică. Petiționarul argumentează că Empuriabrava este un port 
de agrement amenajat în regim privat și denunță intenția autorităților spaniole de a folosi 
legea coastelor maritime pentru a confisca proprietăți private.

Rezumatul petiției nr. 1691/2008

Petiționarul reclamă faptul că locuința sa, aflată pe domeniul public maritim-terestru, urmează 
să fie expropriată în temeiul legislației spaniole referitoare la zonele de coastă (legea 
22/1988). Drept despăgubire, petiționarul va primi o concesiune administrativă pe 30 de ani. 
Acesta solicită protecție din partea Parlamentului European.

Rezumatul petiției nr. 0103/2009
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Petiționara are o proprietate în Puerto de Santa Maria, construită în 1980 în baza tuturor 
autorizațiilor administrative obligatorii: autorizația municipală pentru executarea lucrărilor și 
autorizația emisă de autoritățile de coastă, fiind așadar construită înainte de adoptarea legii din 
1988 privind zonele de coastă. Cu toate acestea, delimitările ulterioare efectuate de 
Autoritatea andaluză de delimitare a regiunilor de coastă de pe țărmul Oceanului Atlantic au 
inclus respectiva proprietate în zona de coastă. Petiționara a epuizat toate căile de atac 
existente în Spania și reclamă faptul că i-a fost luat titlul de proprietate. Ea reclamă, de 
asemenea, aplicarea retroactivă a normelor aplicabile (în acest caz Legea privind zonele de 
coastă), caracterul arbitrar al procedurilor oficiale și lipsa certitudinii juridice. Petiționara 
consideră că aceasta reprezintă o încălcare a Cartei drepturilor fundamentale în ceea ce 
privește protecția proprietății private (articolul 17).

Rezumatul petiției nr. 0119/2009

Petiționarul are o proprietate în Vera, Almería, construită în urma obținerii tuturor 
autorizațiilor administrative obligatorii: autorizația municipală pentru executarea lucrărilor și 
autorizația emisă de autoritățile de coastă. În 2007 Ministerul Mediului a efectuat o serie de 
lucrări în zona plajei (cu cofinanțare din fonduri europene) în vederea amenajării gurii de 
vărsare a râului Almanzora. Aceste lucrări de amenajare a litoralului au avut drept consecință 
faptul că proprietatea petiționarului, care se găsea la o distanță de 120 metri față de litoral, 
nefiind astfel afectată de Legea privind zonele de coastă a ajuns, datorită „efectului de 
umbră”, la 20 metri de coastă, fiindcă plaja a dispărut. Delimitările ulterioare efectuate de 
autoritatea de delimitare a regiunilor de coastă au inclus, ca urmare, respectiva proprietate în 
domeniul maritim terestru. Petiționarul reclamă că i-a fost luat titlul de proprietate. El reclamă 
caracterul arbitrar al procedurilor oficiale și lipsa certitudinii juridice. Petiționarul consideră 
că aceasta reprezintă o încălcare a Cartei drepturilor fundamentale în ceea ce privește 
protecția proprietății private (articolul 17).

Rezumatul petiției nr. 0274/2009

Petiționarul este reprezentantul asociației locuitorilor din satul de coastă Cho-Vito, construit 
în anii 1950 și cu o importanță ecologică și culturală recunoscută. Totuși, în perioada 
octombrie - decembrie 2008, satul a fost demolat prin ordin judecătoresc, în baza Legii 
zonelor de coastă. Petiționarul susține că acest act constituie o încălcare a drepturilor 
fundamentale și constituționale ale locuitorilor din acest sat.

Rezumatul petiției nr. 0278/2009

Petiționarul, cu reședința în provincia Asturias, protestează împotriva tratamentului la care 
sunt supuse, în temeiul legii zonelor de coastă, satele tradiționale construite în mod legal. 
Petiționarul afirmă că locuitorii acestor sate sunt discriminați în comparație cu nucleele 
urbane sau reședințele de vacanță, deoarece taxa de proprietate care le este aplicată este de 
cinci ori mai mare, pe motiv că proprietățile în cauză sunt situate pe domeniul public. În plus, 
nu se acordă niciun fel de compensație. Astfel se încalcă drepturile fundamentale ale 
persoanelor afectate, acestea fiind private de orice fel de garanții juridice.

Rezumatul petiției nr. 0279/2009
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Petiționarul arată că legea zonelor de coastă din 1988 încalcă un principiu fundamental al 
dreptului, deoarece se aplică retroactiv caselor construite anterior adoptării acesteia. În plus, 
zona de coastă desemnată ca aparținând domeniului public a fost extinsă până la limita unde 
ajung nivelurile ridicate ale apelor ca urmare a celor mai puternice furtuni cunoscute, a creat 
incertitudine juridică. Proprietarul a fost expropriat, întrucât proprietatea sa a fost declarată ca 
aparținând domeniului public și nu mai are dreptul decât la o concesiune pe 30 de ani, cu 
posibilitatea de prelungire pentru încă 30 de ani. Petiționarul consideră că se încalcă astfel 
Constituția spaniolă și Declarația Universală a Drepturilor Omului.

Rezumatul petiției nr. 0296/2009

Petiționara solicită, în numele APE (aproximativ 2010 membri), ajutorul și susținerea 
Parlamentului European pentru a proteja orașul său, Empuriabrava, împotriva punerii în 
aplicare a legii de coastă spaniole. Empuriabrava, un orășel-port de agrement, a fost construit 
cu 20 de ani înainte de intrarea în vigoare a legii de coastă. Potrivit petiționarei, dacă s-ar 
pune în aplicare legea de coastă, acest lucru ar atrage după sine exproprieri și poluarea 
mediului, prin tăierea a sute de arbori și distrugerea parcurilor. Petiționara susține că în 
Empuriabrava nu există construcții ilegale, poluare, corupție și nici urbanizare necontrolată, 
așezarea nefiind în pericol în caz de vreme rea sau inundații, și că aplicarea legii privind 
zonele de coastă nu se justifică. Petiționara consideră că orice persoană are dreptul de a i se 
respecta dreptul de proprietate și că cetățenii UE trebuie să poată avea încredere în oficiul de 
cadastru și în actele notariale. Ea se întreabă cum poate avea cunoștință un cumpărător despre 
existența unei lege cu astfel de urmări, în condițiile în care notarii, oficiul de cadastru, 
autoritățile, primăriile și băncile își dau acordul în privința tranzacțiilor și nu știu nimic despre 
această lege. Petiționara susține că toată lumea este înșelată, atât cei care sunt afectați de 
aplicarea retroactivă a legii (adică cei care și-au cumpărat casa înainte de 1988), cât și cei care 
au cumpărat după 1988 și au avut încredere în autorități.

Rezumatul petiției nr. 0298/2009

Petiționarul protestează împotriva situației legate de punerea în aplicare a legii spaniole a 
zonelor de coastă în orașul său de reședință, Empuriabrava. 

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0174/2008 a fost declarată admisibilă la 01 iulie 2008.
Petiția nr. 0303/2008 a fost declarată admisibilă la 18 iulie 2008.
Petiția nr. 0631/2008 a fost declarată admisibilă la 16 octombrie 2008.
Petiția nr. 0867/2008 a fost declarată admisibilă la 11 noiembrie 2008.
Petiția nr. 1448/2008 a fost declarată admisibilă la 10 martie 2009.
Petiția nr. 1485/2008 a fost declarată admisibilă la 13 martie 2009.
Petiția nr. 1691/2008 a fost declarată admisibilă la 26 martie 2009.
Petiția nr. 0103/2009 a fost declarată admisibilă la 13 mai 2009.
Petiția nr. 0119/2009 a fost declarată admisibilă la 13 mai 2009.
Petiția nr. 0274/2009 a fost declarată admisibilă la 27 mai 2009.
Petiția nr. 0278/2009 a fost declarată admisibilă la 12 iunie 2009.
Petiția nr. 0279/2009 a fost declarată admisibilă la 12 iunie 2009.
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Petiția nr. 0296/2009 a fost declarată admisibilă la 12 iunie 2009.
Petiția nr. 0298/2009 a fost declarată admisibilă la 12 iunie 2009.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009.

pentru petițiile 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 și 298/2009
În temeiul Tratatului de instituire a Comunității Europene și al Tratatului privind Uniunea 
Europeană, Comisia nu are competențe generale de a interveni în cazuri individuale de 
încălcări ale drepturilor fundamentale. Aceasta poate interveni doar dacă statul membru aplică 
legislația comunitară. Din cele ce rezultă din informațiile oferite de petiționari, în situația de 
față nu este cazul. 

Deși Recomandarea nr. 2002/413/CE1 din 30 mai 2002 a Parlamentului European și a 
Consiliului invită statele membre să adopte o abordare strategică a amenajării și 
managementului zonelor costiere, bazată pe următoarele principii:

• protejarea zonelor de coastă;
• recunoașterea pericolelor create de schimbările climatice pentru zonele de coastă;
• aplicarea unor măsuri de protecție a zonelor de coastă, inclusiv a așezărilor și a 

patrimoniului lor cultural;
• măsuri durabile pentru încurajarea dezvoltării economice și a ocupării forței de muncă;
• un sistem social și cultural funcțional;
• zone accesibile în scopuri recreative sau estetice;
• măsuri pentru promovarea coeziunii comunităților de coastă îndepărtate;
• o mai bună coordonare, 

acesta este un instrument fără caracter obligatoriu, care nu prevede, cu titlu de legislație 
comunitară, măsuri specifice precum stabilirea unor zone neconstruibile. 

Dacă petiționarul/a consideră că drepturile sale au fost încălcate în cazul acesta, ar trebui să 
utilizeze o cale de atac la nivel național prin intermediul autorităților competente, inclusiv 
instanțele judecătorești. 

În plus, oricine consideră că i-a fost încălcat vreun drept fundamental poate înainta o plângere 
la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din cadrul Consiliului Europei (Consiliul Europei, 
67075 Strasbourg-Cedex, France). Cu toate acestea, Curtea preia o cauză doar în cazul în care 
au fost epuizate toate căile de atac la nivel intern.

Concluzie

Pe baza informațiilor comunicate de petiționar, Comisia nu poate identifica, în cazul de față, 
nici o încălcare a legislației CE. Din acest motiv, Comisia nu poate interveni în această 

                                               
1 JO L 148, 06.06.2002, p. 24;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0413:EN:NOT



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

RO

problemă.


