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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1910/2009, της Apollonia Götz, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
απαλλοτρίωση κατοικιών στη Segur de Calafell (Tarragona)

Αναφορά 0001/2010, των Erich και Silvia Kumpf, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με απαλλοτρίωση κατοικιών στη Segur de Calafell (Tarragona)

1. Περίληψη της αναφοράς 1910/2009

Ο δήμος της Segur de Calafell (Tarragona) κοινοποίησε την πρόθεσή του να αλλάξει τους 
τοπικούς πολεοδομικούς κανόνες (POUM=Plan de Ordenación Urbanística Municipal), 
ισοπεδώνοντας, μεταξύ άλλων, μια συνοικία από εξοχικές κατοικίες που ανήκουν κυρίως σε 
Γερμανούς, για να ανεγερθούν στη θέση τους πολυκατοικίες. Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται 
εξ ονόματος της 86χρονης γιαγιάς της και εικάζει διακριτική μεταχείριση σε βάρος των 
Γερμανών.

Περίληψη της αναφοράς 0001/2010

Οι αναφέροντες ζητούν την παρέμβαση, εξ ονόματός τους, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
έναντι των πολεοδομικών αρχών στη Segur de Calafell, οι οποίες έχουν λάβει απόφαση 
σχετικά με τον επανακαθορισμό ζωνών, στις οποίες περιλαμβάνεται έκταση όπου πολλοί 
Γερμανοί έχτισαν εξοχικές κατοικίες πριν από 30 περίπου έτη. Οι κατοικίες αυτές θα 
απαλλοτριωθούν στο σύνολό τους, προκειμένου να ανεγερθούν στη θέση τους πολυκατοικίες.

2. Παραδεκτό για την αναφορά 1910/2009

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Μαρτίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

Παραδεκτό για την αναφορά 0001/2010

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Απριλίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Αναφορές 1910/2009 και 0001/2010

Ο δήμος της Segur de Calafell (Tarragona) κοινοποίησε την πρόθεσή του να αλλάξει τους 
τοπικούς πολεοδομικούς κανόνες (POUM=Plan de Ordenación Urbanística Municipal), 
ισοπεδώνοντας, μεταξύ άλλων, μια συνοικία από εξοχικές κατοικίες που ανήκουν κυρίως σε 
Γερμανούς, για να ανεγερθούν στη θέση τους πολυκατοικίες. Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται 
εξ ονόματος της 86χρονης γιαγιάς της και εικάζει διακριτική μεταχείριση σε βάρος των 
Γερμανών.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής επί της αναφοράς.

Όσον αφορά το θέμα των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στην Ισπανία, η Επιτροπή  μπορεί να
παρέμβει μόνο εάν το θέμα αφορά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, πράγμα το οποίο 
δεν έχει καταδειχθεί, βάσει των στοιχείων της αναφοράς .

Όσον αφορά τις διακρίσεις λόγω εθνικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των
αναφορών που έχουν ληφθεί για τον ισπανικό νόμο περί ακτών, η Επιτροπή παρακολουθεί 
την κατάσταση ώστε να εντοπίσει τις διακρίσεις, εάν υπάρχουν, και έχει ενημερώσει τις 
ισπανικές αρχές σχετικά. Βάσει των πληροφοριών που έχει λάβει από τον αναφέροντα, 
φαίνεται ότι η υπόθεση δεν σχετίζεται με τον ισπανικό νόμο περί ακτών, αλλά αφορά μάλλον 
τον τοπικό πολεοδομικό σχεδιασμό, ο οποίος, εάν εγκριθεί, θα έχει αρνητικές συνέπειες για 
την μητέρα της αναφέρουσας.


