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Angående: Framställning 0174/2008, ingiven av José Ortega (spansk medborgare), om den 
påstått oriktiga tillämpningen av den spanska kustlagen i samband med 
fastighetsägande

Framställning 0303/2008, ingiven av Rosa Garcia Pose (spansk medborgare), och 
undertecknad av ytterligare 55 personer, om förlusten av de undertecknades hem 
till följd av skyddsåtgärder för ett kustområde i provinsen La Coruña

Framställning 0631/2008, ingiven av Konrad Ringler (tysk medborgare), om 
massexproprieringar i Katalonien i Spanien

Framställning 0867/2008, ingiven av Karin Koberling (tysk medborgare), om de 
spanska myndigheternas påstått oriktiga tillämpning av kustlagen

Framställning 1448/2008, ingiven av Ursula Czelusta (tysk medborgare), om 
lantmätning på den spanska kusten och hennes rädsla för att hennes hus i Spanien 
ska exproprieras

Framställning 1485/2008, ingiven av Alan Hazelhurst (brittisk medborgare), om 
olaglig tillämpning av den spanska kustlagen (Ley de Costas)

Framställning 1691/2008, ingiven av Oscar Maniaga Izquierdo (spansk 
medborgare), om expropriering av hans hus i Alicante (Spanien) enligt den 
spanska kustlagen

Framställning 0103/2009, ingiven av Margarita García Jaime (spansk 
medborgare), om den spanska kustlagen (Ley de Costas)

Framställning 0119/2009, ingiven av Jan Van Stuyvesant (nederländsk 
medborgare), för fastighetsägarföreningen i Vera playa, Almería, Spanien, om den 
situation som skapats av den spanska kustlagen (Ley de Costas)
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Framställning 0274/2009, ingiven av Tomás González Díaz (spansk medborgare), 
för boendeföreningen Las Calas, om rivning enligt kustlagen av fiskesamhället 
Cho-Vito i Candelaria på Teneriffa (Spanien)

Framställning 0278/2009, ingiven av Gregorio Amo López (spansk medborgare), 
om kustlagen i Asturien, Spanien

Framställning 0279/2009, ingiven av Timoteo Giménez Domingo (spansk 
medborgare), om den spanska kustlagens effekter

Framställning 0296/2009, ingiven av Ingeborg Hoffmann (tysk medborgare), för 
Asociación de Proprietarios de Empuriabrava (APE), om förlust eller begränsning 
av äganderätten till följd av tillämpningen av den spanska kustlagen på Costa 
Brava

Framställning 0298, ingiven av Wolfgang Ludwigs (tysk medborgare), om den 
spanska kustlagen

1. Sammanfattning av framställning 0174/2008

Framställaren kritiserar den påstått oriktiga tillämpningen av den spanska kustlagen från 
1989, som har orsakat allvarliga skador för fastighetsägare. Enligt framställaren har lagen 
tillämpats retroaktivt och medfört rivning av lagligt byggda fastigheter längs de spanska 
kusterna. Framställaren förklarar att många ägare, både spanjorer och EU-medborgare, har 
fått sina byggnader rivna utan ersättning och innan de administrativa domstolarna har kunnat 
avgöra deras ärenden. Framställaren hävdar att den spanska regeringen har brutit mot den 
nationella lagstiftningen om fastighetsägande. Enligt framställaren ska man också ha brutit 
mot artikel 44.2 e i EG-fördraget, som möjliggör för medborgare i en medlemsstat att 
förvärva och bruka fast egendom inom en annan medlemsstats territorium. Framställaren 
uppmanar Europaparlamentet att inleda en undersökning av denna fråga.

Sammanfattning av framställning 0303/2008

Framställarna, som äger bostäder i Los Areeiros, Riviera, i provinsen La Coruña, anger att de 
är maktlösa gentemot de provinsiella och nationella myndigheterna, som enligt uppgift vill 
expropriera deras hem enligt lagen om bevarande av kustområden från 1988. Framställarna 
hänvisar till den spanska konstitutionen, och vill att kustskyddet ska begränsas till 20 meter i 
stället för 100 meter och uppmanar Europaparlamentet att sända en delegation för att 
undersöka ärendet på plats.

Sammanfattning av framställning 0631/2008

Framställaren informerar om en massexproprieringsoperation i Santa Margarita i Katalonien i 
Spanien i samband med den yachthamn som myndigheterna håller på att anlägga där. De 
berörda invånarna fick bara 15 dagar på sig att överklaga planerna, trots att många av 
invånarna (tyskar, nederländare, engelsmän och fransmän) inte bor där permanent. 
Framställaren förmodar att utvecklingen av området (del)finansieras med pengar från EU. 
Han frågar sig om 1998 års kustlag kan tillämpas på Santa Margarita och om planerna är 
förenliga med annan gällande lagstiftning, i vilken det enligt honom fastställs att 
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Santa Margarita inte får bli en offentlig yachthamn. Framställaren hävdar dessutom att det är 
oklart vem som egentligen bär ansvaret för projektet, Katalonien eller Madrid. Vidare har det 
enligt honom begåtts formfel vid tillkännagivandet av exproprieringarna. Framställaren ber 
Europaparlamentet att undersöka frågan.

Sammanfattning av framställning 0867/2008

Framställaren anser att den spanska kustlagen (Ley 22/1988) tillämpas på ett godtyckligt och 
retroaktivt sätt för att möjliggöra expropriering av många fastigheter utan ersättning till 
ägarna. Enligt framställaren bortser de spanska myndigheterna vid tillämpningen av lagen 
från att vissa områden, exempelvis Puerto de la Cruz, har en unik historia. Framställaren 
hävdar att de flesta husen i Puerto de la Cruz är ombyggda fiskarbostäder. Framställaren 
förklarar att av historiska skäl kunde ägarna inte registrera sina hus i fastighetsregistret 
eftersom marken i Puerto de la Cruz utgör en del av det gamla feodala området Jandía, som 
ägs av Sociedad Dehesa de Jandía. Hon anser att det är orättvist att detta fiskarsamhälle ska 
behandlas på samma sätt som de stora och fula stadsutvecklingsprojekt som nyligen har 
genomförts längs de spanska kusterna.

Sammanfattning av framställning 1448/2008

Framställaren har genom pressartiklar fått veta att det ska genomföras nya lantmätningar 
längs den spanska kusten. Hon befarar att de nya planerna kommer att medföra att hennes hus 
i Almeria i Andalusien kommer att exproprieras. Hon påstår vidare att planerna inte är 
tillgängliga för granskning. Framställaren ber Europaparlamentet att skydda hennes fastighet.

Sammanfattning av framställning 1485/2008

Framställaren protesterar mot att småbåtshamnen i Empuriabrava omfattas av den spanska 
kustlagen eftersom detta innebär att sex meter kust betraktas som offentlig mark. 
Framställaren hävdar att småbåtshamnen i Empuriabrava har byggts av privatpersoner och 
motsätter sig de spanska myndigheternas planer på att använda sig av kustlagen för att 
beslagta privat egendom.

Sammanfattning av framställning 1691/2008

Framställaren klagar över att hans hus, som är beläget i ett allmänt maritimt landområde, 
kommer att exproprieras enligt den spanska kustlagen (lag 22/1988). Han kommer att erhålla 
ersättning i form av en administrativ koncession på 30 år och söker Europaparlamentets 
skydd.

Sammanfattning av framställning 0103/2009

Framställaren äger en fastighet i Puerto de Santa Maria som byggdes 1980 och som har alla 
erforderliga administrativa tillstånd: kommunalt bygglov och tillstånd från 
kustadministrationen eftersom byggnaden uppfördes innan kustlagen trädde i kraft 1988. 
Senare utstakningar som utförts av kustlantmäterimyndigheten för Andalusiens atlantkust har 
medfört att fastigheten nu befinner sig inom kustmarkområdet. Framställaren har uttömt de 
rättsliga möjligheterna i Spanien och klagar över att hon har berövats äganderätten till sin 
fastighet. Hon klagar över den retroaktiva lagtillämpningen (i detta fall kustlagen), de 
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offentliga myndigheternas godtycke och bristen på juridisk säkerhet. Framställaren anser att 
stadgan om grundläggande rättigheter inte har respekterats när det gäller skyddet för enskild 
egendom (artikel nr 17).

Sammanfattning av framställning 0119/2009

Framställaren äger en fastighet i Vera, Almería, som har uppförts med alla erforderliga 
administrativa tillstånd: kommunalt bygglov och tillstånd från kustadministrationen. 2007 
utförde miljöministeriet vissa arbeten på stranden (med finansiering från EU-fonder) för att 
återställa Almanzora-flodens mynning. Dessa arbeten för att återställa strandområdet fick till 
följd att framställarens fastighet, som låg 120 meter från stranden och därmed inte föll under 
kustlagen, på grund av skuggeffekten kom att ligga 20 meter från kustlinjen eftersom stranden 
försvann. De påföljande utstakningar som utfördes av kustlantmäteriet medförde att 
fastigheten därefter befann sig inom kustmarkområdet. Framställaren klagar över att han har 
berövats äganderätten till sin fastighet. Han klagar över de offentliga myndigheternas 
godtycke och bristen på juridisk säkerhet. Framställaren anser att stadgan om grundläggande 
rättigheter inte har respekterats när det gäller skyddet för enskild egendom (artikel nr 17).

Sammanfattning av framställning 0274/2009

Framställaren företräder en sammanslutning av husägare från fiskesamhället vid stranden 
Cho-Vito. Fiskesamhället, som byggdes upp på 1950-talet, hade förklarats vara av 
landskapsmässigt och kulturellt värde. Under oktober och december 2008 revs bostäderna 
genom ett domstolsbeslut enligt kustlagen. Framställaren anser att rivningen utgör en 
överträdelse av hans grundläggande och konstitutionella rättigheter.

Sammanfattning av framställning 0278/2009

Framställaren, som bor i Asturien, protesterar mot hur lagligt etablerade traditionella byar 
behandlas i den spanska kustlagen. Han hävdar att dessa belastas av femdubbla gravationer 
och därför behandlas mindre fördelaktigt än stadskärnor eller semesteranläggningar. Detta 
motiveras med att de berörda fastigheterna förklaras ligga inom ett område som betraktas som 
allmän egendom. Dessutom erbjuds inte någon som helst kompensation. Detta kränker de 
berörda personernas grundläggande rättigheter och fråntar dem alla rättsliga garantier.

Sammanfattning av framställning 0279/2009

Framställaren anser att den spanska kustlagen från 1988 bryter mot en grundläggande 
rättsprincip, eftersom den tillämpas retroaktivt på fastigheter som uppfördes innan lagen 
antogs. Dessutom har man utvidgat den del av kustremsan som ska betraktas som allmän 
egendom genom att mäta högvattennivån under de värsta stormar som hittills har upplevts, 
vilket skapar rättsosäkerhet. Framställarens fastighet har exproprierats och förklarats ligga 
inom ett område som betraktas som allmän egendom. Han har fått lov att bo kvar i 30 år, 
vilket eventuellt kan förlängas med ytterligare 30 år. Framställaren hävdar att detta bryter mot 
den spanska konstitutionen och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.
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Sammanfattning av framställning 0296/2009

Framställaren begär på APE:s vägnar (ca 2 010 medlemmar) att Europaparlamentet ska hjälpa 
till att skydda hennes hem i Empuriabrava från tillämpningen av den spanska kustlagen. Hon 
påpekar att Empuriabrava, en anläggning för boende vid en fritidsbåtshamn, planerades från 
grunden 20 år innan kustlagen trädde ikraft. Om kustlagen skulle tillämpas anser framställaren 
att detta skulle leda till exproprieringar, miljöskador till följd av att hundratals träd skulle 
fällas och att parkområden skulle förstöras. Framställaren påpekar att det i Empuriabrava inte 
finns några olagliga byggnader, miljöskador, korruption eller okontrollerad urbanisering och 
att dåligt väder eller högvatten inte utgör någon fara. Enligt henne finns det därför inget skäl 
till att tillämpa kustlagen. Hon anser att varje individ har rätt till respekt för sin egendom och 
att man inom EU måste kunna ha förtroende för fastighetsregister och lagfartsbevis. Hon 
frågar sig hur en köpare ska kunna veta att det finns en sådan lag när notarier, 
fastighetsregister, lokala och kommunala myndigheter och banker inte gör det och godkänner 
de relevanta transaktionerna. Framställaren anser att alla har blivit bedragna, både de som 
lagen tillämpas på med retroaktiv verkan (de som köpte sitt hus före 1988) och de som köpte 
sitt hus efter 1988 och litade på myndigheterna.

Sammanfattning av framställning 0298/2009

Framställaren klagar på den situation som tillämpningen av den spanska kustlagen har lett till 
i Empuriabrava, där han bor.

2. Tillåtlighet

Framställning 0174/2008 förklarades tillåtlig den 1 juli 2008.
Framställning 0303/2008 förklarades tillåtlig den 18 juli 2008.
Framställning 0631/2008 förklarades tillåtlig den 16 oktober 2008.
Framställning 0867/2008 förklarades tillåtlig den 11 november 2008.
Framställning 1448/2008 förklarades tillåtlig den 10 mars 2009.
Framställning 1485/2008 förklarades tillåtlig den 13 mars 2009.
Framställning 1691/2008 förklarades tillåtlig den 26 mars 2009.
Framställning 0103/2009 förklarades tillåtlig den 13 maj 2009.
Framställning 0119/2009 förklarades tillåtlig den 13 maj 2009.
Framställning 0274/2009 förklarades tillåtlig den 27 maj 2009.
Framställning 0278/2009 förklarades tillåtlig den 12 juni 2009.
Framställning 0279/2009 förklarades tillåtlig den 12 juni 2009.
Framställning 0296/2009 förklarades tillåtlig den 12 juni 2009.
Framställning 0298/2009 förklarades tillåtlig den 12 juni 2009.
Kommissionen har uppmanats att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009,

avseende framställningarna 0174/2008, 0303/2008, 0631/2008, 0867/2008, 1448/2008, 
1485/2008, 1691/2008, 0103/2009, 0119/2009, 0274/2009, 0278/2009, 0279/2009, 0296/2009 
och 0298/2009.

Enligt fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och fördraget om 
Europeiska unionen har kommissionen inga allmänna befogenheter att ingripa i enskilda fall 
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av påstådda kränkningar av de grundläggande rättigheterna. Den kan endast ingripa i fall som 
rör genomförandet av gemenskapslagstiftningen. Utifrån de uppgifter som framställarna har 
lämnat är detta inte fallet i föreliggande fall.  

I Europaparlamentets och rådets rekommendation 2002/413/EG1 av den 30 maj 2002 
uppmanas medlemsstaterna att tillämpa en strategisk metod för kustplanering med 
utgångspunkt i följande principer:

• skydd av kustmiljön,
• erkännande av det hot mot kustområden som klimatförändringar utgör,
• tillämpning av åtgärder för att skydda kustområdena, däribland skydd av kustsamhällena 

och deras kulturarv,
• hållbara åtgärder för att främja den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen,
• ett fungerande socialt och kulturellt system,
• tillgängliga områden för rekreation och naturupplevelser,
• åtgärder för att främja sammanhållningen av avlägsna kustsamhällen,
• förbättrad samordning. 

Detta är dock ett icke-bindande instrument som inte föreskriver, i tillämpning av 
gemenskapens lagstiftning, några specifika åtgärder som inrättande av områden med 
byggnadsförbud. 

Om framställaren anser att hans eller hennes rättigheter har kränkts i det aktuella fallet bör 
han eller hon söka rättslig prövning på nationell nivå genom behöriga myndigheter, däribland 
domstolarna. 

Vidare, om man anser att ens grundläggande rättigheter har kränkts kan man inkomma med 
ett klagomål till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, som lyder under 
Europarådet (Conseil de l’Europe, 67075 Strasbourg-Cedex, Frankrike). Dock kan denna 
domstol bara ta upp ett ärende om alla möjligheter till rättslig prövning i det nationella 
rättssystemet har uttömts.

Slutsats

Kommissionen kan inte, utifrån de uppgifter som framställaren har lämnat, peka på någon 
överträdelse av gemenskapslagstiftningen i detta hänseende. Kommissionen har därför ingen 
möjlighet att agera vidare i detta ärende.

                                               
1 EGT L 148, 6.6.2002, s. 24.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0413:SV:NOT


