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Betreft: Verzoekschrift 1910/2009, ingediend door Apollonia Götz (Duitse 
nationaliteit), over de onteigening van huiseigenaren in Segur de Calafell 
(Tarragona)

Verzoekschrift 0001/2010, ingediend door Erich en Silvia Kumpf (Duitse 
nationaliteit), over de onteigening van huizen in Segur de Calafell 
(Tarragona)

1. Samenvatting van verzoekschrift 1910/2009

De gemeente Segur de Calafell (Tarragona) heeft de intentie gepubliceerd om het plaatselijke 
bestemmingsplan te wijzigen (POUM =Plan de Ordenación Urbanística Municipal).
Onderdeel hiervan is het slopen van een wijk met vakantiehuizen van voornamelijk Duitsers 
om ze te kunnen vervangen door appartementsgebouwen. Indienster protesteert hiertegen uit 
naam van haar 86-jarige moeder en voert daarbij aan dat er sprake is van discriminatie van 
Duitsers.

Samenvatting van verzoekschrift 0001/2010

Indieners verzoeken het Europees Parlement om tussenkomst bij de gemeente Segur de 
Calafell, die heeft besloten tot de herinrichting van een gebied waar veel Duitsers circa 30 jaar 
geleden vakantiehuizen hebben gebouwd. Al deze mensen zullen worden onteigend om plaats 
te maken voor de bouw van appartementencomplexen.

2. Ontvankelijkheid van verzoekschrift 1910/2009
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Ontvankelijk verklaard op 30 maart 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

Ontvankelijkheid van verzoekschrift 0001/2010

Ontvankelijk verklaard op 19 april 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

Verzoekschriften 1910/2009 en 0001/2010

De gemeente Segur de Calafell heeft bekend gemaakt van plan te zijn het plaatselijke 
bestemmingsplan te wijzigen. Het slopen van een wijk met vakantiehuizen van voornamelijk 
Duitse eigenaren voor de bouw van appartementsgebouwen is onderdeel van het plan. 
Indienster protesteert hiertegen uit naam van haar moeder en voert daarbij aan dat er sprake is 
van discriminatie van Duitsers.

Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Ten aanzien van eigendomsrechten in Spanje kan de Europese Commissie alleen ingrijpen als 
de kwestie de uitvoering van EU-wetgeving betreft.  Een dergelijk verband is aan de hand van 
de feiten uit het verzoekschrift nog niet vastgesteld. 

Inzake de klacht over discriminatie op grond van nationaliteit, onderzoekt de Commissie − 
gezien de hoeveelheid klachten die ze heeft ontvangen in verband met de zgn. Ley de Costas 
− of er sprake is van discriminatie en heeft ze de Spaanse autoriteiten dienovereenkomstig 
gecontacteerd. Uit de door de indienster verstrekte informatie lijkt deze zaak niet gerelateerd 
te zijn aan de uitvoering van de Ley de Costas maar aan een plaatselijk bestemmingsplan dat, 
indien aangenomen, negatieve gevolgen heeft voor de moeder van de indienster.


