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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Vedr.: Andragende 1910/2009 af Apollonia Götz, tysk statsborger, om 
ekspropriation af huse i Segur de Calafell (Tarragona)

Andragende 0001/2010 af Erich og Silvia Kumpf, tyske statsborgere, om 
ekspropriation af boligejere i Segur de Calafell (Tarragona)

1. Sammendrag af andragende 1910/2009

Bystyret i Segur de Calafell (Tarragona) har meddelt, at man har til hensigt at ændre 
lokalplanen (POUM =Plan de Ordenación Urbanística Municipal), herunder at nedrive et 
kvarter med ferieboliger, hovedsagelig ejet af tyskere, for i stedet at bygge boligblokke med 
lejligheder. Andrageren protesterer på vegne af sin 86-årige moder og hævder, at der 
forskelsbehandles imod tyskere.

Sammendrag af andragende 0001/2010

Andragerne anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind på deres vegne over for 
byplanlægningsmyndighederne i Segur de Calafell, som har besluttet at gennemføre en ny 
zoneinddeling, der omfatter et område, hvor mange tyskere byggede feriehuse for 30 år siden. 
De bliver alle eksproprieret, for at der kan bygges nye beboelsesejendomme i stedet for.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling af andragende 1910/2009

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. marts 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

Opfyldelse af betingelserne for behandling af andragende 0001/2010

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. april 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).



PE452.719v01-00 2/2 CM\838842DA.doc

DA

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

Andragende 1910/2009 og 0001/2010

Bystyret i Segur de Calafell i Tarragona i Spanien har meddelt, at man har til hensigt at ændre 
lokalplanen, herunder at nedrive et kvarter med ferieboliger, hovedsagelig ejet af tyskere, for i 
stedet at bygge boligblokke med lejligheder. Andrageren protesterer på vegne af sin moder, 
og hævder, at der forskelsbehandles imod tyskere.

Kommissionens bemærkninger til andragenderne

Med hensyn til spørgsmålet om ejendomsret i Spanien kan Europa-Kommissionen kun gå ind 
i sagen, hvis denne vedrører en gennemførelse af EU-lovgivning. Indtil videre er sådan en 
forbindelse ikke blevet fastslået i de forhold, der beskrives i andragendet.

Hvad angår forskelsbehandling af nationaliteter, overvåger Kommissionen, i betragtning af 
det antal klager, der er modtaget over spørgsmålet om den spanske kystlov, situationen for at 
se, om der sker en forskelsbehandling, og den har kontaktet de spanske myndigheder i 
overensstemmelse hermed. På baggrund af de oplysninger andrageren har tilvejebragt, ser det 
ud til, at denne sag ikke kan relateres til anvendelsen af den spanske kystlov, men snarere til 
lokale planlægningsbestemmelser, som kan få en negativ virkning for andragerens moder, 
hvis de anvendes.


