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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1910/2009, którą złożyła Apollonia Götz  (Niemcy) w sprawie 
wywłaszczenia właścicieli domów w Segur de Calafell (Tarragona)

Petycji 0001/2010, którą złożyli Erich i Silvia Kumpf (Niemcy) w sprawie 
wywłaszczenia właścicieli domów w Segur de Calafell (Tarragona)

1. Streszczenie petycji 1910/2009

Gmina Segur de Calafell (Tarragona) opublikowała zamiar zmiany zasad planu miejscowego 
(POUM = Plan de Ordenación Urbanística Municipal), który obejmuje wyburzenie dzielnicy 
domów wakacyjnych będących głównie własnością Niemców w celu zbudowania na ich 
miejscu bloków mieszkalnych. Składająca petycję protestuje w imieniu swojej 86-letniej 
matki i zarzuca dyskryminowanie Niemców.

Streszczenie petycji  0001/2009

Składający petycję zwracają się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie w ich imieniu 
interwencji u miejskich władz planistycznych w Segur de Calafell. Zdecydowały one 
o zmianie klasyfikacji gruntów obejmujących obszar, na którym wielu Niemców zbudowało 
domy wakacyjne około 30 lat temu. Wszyscy oni zostaną wywłaszczeni, tak aby na tym 
miejscu można było zbudować bloki mieszkalne.

2. Dopuszczalność petycji 1910/2009

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

Dopuszczalność petycji 0001/2010
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Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 kwietnia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Petycje 1910/2009 i 0001/2010

Gmina Segur de Calafell (Tarragona) opublikowała zamiar zmiany zasad planu miejscowego, 
który obejmuje wyburzenie dzielnicy domów wakacyjnych będących głównie własnością 
Niemców w celu zbudowania na ich miejscu bloków mieszkalnych. Składająca petycję 
protestuje w imieniu swojej matki i zarzuca dyskryminowanie Niemców.

Uwagi Komisji odnośnie petycji

W kwestii praw własności w Hiszpanii Komisja Europejska może interweniować jedynie, 
jeśli sprawa dotyczy wdrażania prawa Unii. Dotychczas nie dostrzeżono takiego związku w 
faktach opisanych w petycji.

W odniesieniu do dyskryminacji ze względu na narodowość, zważywszy na liczbę skarg 
otrzymanych w sprawie tzw. Ley de Costas, Komisja przygląda się uważnie sytuacji w celu 
zbadania, czy dyskryminacja ma miejsce, i skontaktowała się już z hiszpańskimi władzami.  
Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez składającą petycję, wygląda na to, że sprawa ta 
nie ma związku z zastosowaniem Ley de Costas, ale raczej z zasadami planu miejscowego, 
który - jeśli zostanie przyjęty - negatywnie wpłynie na matkę składającej petycję.


