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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1910/2009, внесена от Apollonia Götz, с германско гражданство, 
относно лишаването от собственост на притежатели на жилища в Segur 
de Calafell (Тарагона)

Петиция 0001/2010, внесена от Erich and Silvia Kumpf (German), относно 
лишаването от собственост на притежатели на жилища в Segur de 
Calafell (Тарагона)

1. Резюме на петиция 1910/2009

Община Segur de Calafell (Тарагона) е публикувала своето намерение да промени 
местните градоустройствени планове (POUM = Plan de Ordenación Urbanística 
Municipal), което включва събаряне на зона с ваканционни жилища, предимно 
собственост на германски граждани, за да изгради на тяхно място блокове с 
апартаменти. Вносителката на петицията възразява от името на своята 86-годишна 
майка и твърди, че е налице дискриминация срещу германските граждани.

Резюме на петиция 0001/2010

Вносителите на петицията отправят искане към Европейския парламент да се намеси от 
тяхно име в работата на органите по градоустройствено планиране в Segur de Calafell, 
които са взели решение за ново зониране, включващо район, в който много германци са 
изградили ваканционни жилища преди около 30 години. Те всички ще бъдат лишени от 
собственост, за да се изградят блокове с апартаменти на тяхно място.

2. Допустимост за петиция 1910/2009
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Обявена за допустима на 30 март 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

Допустимост за петиция 0001/2010

Обявена за допустима на 19 април 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Петиции 1910/2009 и 0001/2010

Община Segur de Calafell (Тарагона), Испания, е публикувала своето намерение да 
промени местните градоустройствени планове, включително чрез събаряне на зона с 
ваканционни жилища, предимно собственост на германски граждани, за да изгради на 
тяхно място блокове с апартаменти. Вносителката на петицията възразява от името на 
своята майка и твърди, че е налице дискриминация срещу германските граждани.

Забележки на Комисията относно петициите

По отношение на въпроса за имуществените права в Испания Европейската комисия 
може да се намеси единствено в случай че проблемът касае прилагането на правото на 
Съюза. До момента във фактите, описани в петицията, такава връзка не беше 
установена.

По отношение на дискриминацията на основата на националност, като се има предвид 
броят жалби, получени във връзка с т.нар. „Ley de Costas“, Комисията наблюдава 
положението, за да провери дали има дискриминация, и съответно се свърза с 
испанските органи. Предвид предоставената от вносителката на петицията 
информация, случаят изглежда не е свързан с прилагането на „Ley de Costas“, а по-
скоро с местния градоустройствен план, който, ако бъде приет, ще доведе до 
отрицателни последици за майката на вносителката.


