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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1910/2009 dėl namų savininkų nuosavybės nusavinimo Segur de 
Calafell (Taragona), kurią pateikė Vokietijos pilietė Apollonia Götz

Peticija Nr. 0001/2010 dėl namų savininkų nuosavybės nusavinimo Segur de 
Calafell (Taragona), kurią pateikė Vokietijos piliečiai Erich and Silvia 
Kumpf

1. Peticijos Nr. 1910/2009 santrauka

Segur de Calafell (Taragona) savivaldybė paskelbė ketinanti pakeisti vietos teritorijų 
planavimo taisykles (POUM – Plan de Ordenación Urbanística Municipal) ir kartu nugriauti 
vasarnamių, kurių didžioji dalis savininkų vokiečiai, kvartalą, norint vietoj jų pastatyti 
daugiabučius namus. Peticijos pateikėja protestuoja vietoje savo 86 metų mamos ir pareiškia 
įtarimą dėl vokiečių diskriminacijos.

Peticijos Nr. 0001/2010 santrauka

Peticijos pateikėjai prašo Europos Parlamentą jų vardu imtis veiksmų dėl Segur de Calafell 
miesto planavimo valdžios institucijų veiklos. Jos nusprendė perplanuoti miesto rajonus, prie 
kurių priskiriama teritorija, kurioje daug vokiečių prieš beveik 30 metų pasistatė vasarnamius. 
Vasarnamiai bus nusavinti, o vietoj jų bus pastatyti daugiaaukščiai gyvenamieji namai.

2. Peticijos Nr. 1910/2009 priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

Peticijos Nr. 0001/2010 priimtinumas
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Paskelbta priimtina 2010 m. balandžio 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

Peticijos Nr. 1910/2009 ir 0001/2010

Segur de Calafell (Taragona) savivaldybė paskelbė ketinanti pakeisti vietos teritorijų 
planavimo taisykles ir kartu nugriauti vasarnamių, kurių didžioji dalis savininkų vokiečiai, 
kvartalą, siekiant pastatyti daugiabučius namus. Peticijos pateikėja protestuoja vietoje savo 
mamos ir pareiškia įtarimą dėl vokiečių diskriminacijos.

Komisijos pastabos dėl šių peticijų

Nuosavybės teisių Ispanijoje klausimais Europos Komisija gali kištis tik tuo atveju, jei 
problema susijusi su ES teisės aktų įgyvendinimu. Tokia sąsaja nebuvo nustatyta atsižvelgiant 
į peticijoje aprašytus faktus.

Dėl diskriminacijos pilietybės pagrindu Europos Komisija, nagrinėdama skundus, gautus 
Ispanijos pakrančių įstatymo (vadinamojo Ley de Costas) klausimu, stebi padėtį, norėdama 
išsiaiškinti, ar diskriminacija tikrai egzistuoja, ir dėl šio klausimo susisiekė su Ispanijos 
valdžios institucijomis. Remiantis peticijos pateikėjos suteikta informacija atrodo, kad šis 
atvejis nėra susijęs su Pakrančių įstatymo taikymu, jis veikiau susijęs su vietos teritorijų 
planavimo taisykle, kuri, jei bus priimta, turės neigiamų padarinių peticijos pateikėjos 
motinai. 


