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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1910/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Apollonia 
Götz, par namīpašnieku īpašumu atsavināšanu Segur de Calafell (Tarragonā)

Lūgumraksts Nr. 0001/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgie Erich un
Silvia Kumpf, par namīpašnieku īpašumu atsavināšanu Segur de Calafell
(Tarragonā)

1. Lūgumraksta Nr. 1910/2009 kopsavilkums

Segur de Calafell pašvaldība (Tarragonā) ir publiski paziņojusi par nodomu ieviest izmaiņas 
vietējos plānošanas noteikumos (POUM=Plan de Ordenación Urbanística Municipal), 
tostarp nojaucot lielākoties Vācijas valstspiederīgajiem piederošu brīvdienu māju rajonu, lai 
šajā vietā uzceltu daudzdzīvokļu ēkas. Lūgumraksta iesniedzēja pauž iebildumus savas 
86 gadus vecās mātes vārdā un apgalvo, ka ir notikusi Vācijas valstspiederīgo diskriminācija.

Lūgumraksta Nr. 0001/2010 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji lūdz Eiropas Parlamentu viņu vārdā vērsties pie Segur de Calafell
pilsētplānošanas iestādēm, kas ir pieņēmušas lēmumu par zonējuma maiņu teritorijā, kurā 
daudzi Vācijas valstspiederīgie pirms aptuveni 30 gadiem uzcēla brīvdienu mājas. Tās visas 
tiks atsavinātas, lai to vietā būvētu daudzdzīvokļu mājas.

2. Lūgumraksta Nr. 1910/2009 pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 30. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

Lūgumraksta Nr. 0001/2010 pieņemamība
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Atzīts par pieņemamu 2010. gada 19. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī

„Lūgumraksti Nr. 1910/2009 un Nr. 0001/2010

Segur de Calafell pašvaldība (Tarragonā, Spānijā) ir publiski paziņojusi par nodomu ieviest 
izmaiņas vietējos plānošanas noteikumos, tostarp nojaucot lielākoties Vācijas 
valstspiederīgajiem piederošu brīvdienu māju rajonu, lai šajā vietā uzceltu daudzdzīvokļu 
ēkas. Lūgumraksta iesniedzēja pauž iebildumus savas mātes vārdā un apgalvo, ka ir notikusi 
Vācijas valstspiederīgo diskriminācija.

Komisijas apsvērumi par lūgumrakstiem

Attiecībā uz īpašumtiesību jautājumu Spānijā — Eiropas Komisija var iejaukties tikai tad, ja 
jautājums ir saistīts ar Savienības tiesību aktu īstenošanu. Lūgumrakstā izklāstītie fakti par 
šādu saistību pašreiz neliecina.

Attiecībā uz diskrimināciju valstspiederības dēļ — ņemot vērā daudzās saņemtās sūdzības par 
tā saucamā Ley de Costas (Piekrastes likuma) jautājumu, Komisija novēro situāciju, lai 
noskaidrotu, vai ir notikusi diskriminācija, un attiecīgi ir sazinājusies ar Spānijas varas 
iestādēm. Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas informāciju, šķiet, šis jautājums nav 
saistīts ar Ley de Costas piemērošanu, bet gan ar vietējās plānošanas noteikumiem, kuri, ja tie 
tiks pieņemti, būs lūgumraksta iesniedzējas mātei nelabvēlīgi”.


