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Tárgy: Apollonia Götz német állampolgár által benyújtott 1910/2009. számú petíció a 
tarragonai Segur de Calafell-i lakástulajdonosok ingatlanának kisajátításáról

Erich és Silvia Kumpf német állampolgár által benyújtott 0001/2010. számú 
petíció a tarragonai Segur de Calafell-i lakástulajdonosok ingatlanának 
kisajátításáról

1. Az 1910/2009. számú petíció összefoglalása

A tarragonai Segur de Calafell önkormányzata kihirdette arra irányuló szándékát, hogy 
módosítsa a helyi várostervezési szabályokat (POUM =Plan de Ordenación Urbanística 
Municipal), ideértve egy javarészt német tulajdonú nyaralókból álló negyed lebontását is 
annak érdekében, hogy helyükre apartmanházakat építsen. A petíció benyújtója 86 éves 
édesanyja nevében tiltakozik, és azt állítja, hogy megkülönböztetést alkalmaznak a német 
állampolgárokkal szemben.

A 0001/2010. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtói érdekeik érvényesítése céljából az Európai Parlament beavatkozását kérik 
a Segur de Calafell-i várostervezési hatóságoknál, amelyek bizonyos területek átminősítéséről 
határoztak, ily módon pedig egy olyan terület is érintetté vált, ahol mintegy 30 évvel ezelőtt 
számos német állampolgár épített nyaralót. A határozat értelmében ingatlanaikat kisajátítják 
azzal a céllal, hogy helyükön apartmanházakat létesítsenek.

2. Az 1910/2009. számú petíció elfogadhatósága
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

A 0001/2010. számú petíció elfogadhatósága

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. április 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

Az 1910/2009. és a 0001/2010. számú petíció

A spanyolországi Tarragonában található Segur de Calafell önkormányzata kihirdette arra 
irányuló szándékát, hogy módosítsa a helyi várostervezési szabályokat, ideértve egy javarészt 
német tulajdonú nyaralókból álló negyed lebontását is annak érdekében, hogy 
apartmanházakat építsen. A petíció benyújtója édesanyja nevében tiltakozik, és azt állítja, 
hogy a németekkel szemben megkülönböztetést alkalmaznak.

A Bizottság észrevételei a petíciókkal kapcsolatban

A spanyolországi tulajdonjogok kérdését illetően az Európai Bizottság kizárólag akkor 
avatkozhat be, ha az ügy az uniós jog végrehajtásával kapcsolatos. A petícióban ismertetett 
tényekből ilyen összefüggés nem állapítható meg.

Ami az állampolgárság alapján való megkülönböztetést illeti, az úgynevezett „Ley de Costas” 
(a tengerpartról szóló spanyol törvény) kérdésével kapcsolatosan beérkezett panaszok számára 
tekintettel a Bizottság nyomon követi a helyzetet annak megállapítása érdekében, hogy 
történik-e megkülönböztetés, és ennek megfelelően felvette a kapcsolatot a spanyol 
hatóságokkal. A petíció benyújtója által közölt információk alapján úgy tűnik, hogy ez az ügy 
nem a „Ley de Costas” alkalmazásával, hanem egy helyi várostervezési szabállyal függ össze, 
amely – elfogadása esetén – kedvezőtlenül érintené a petíció benyújtójának édesanyját.


