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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1910/2009 , adresată de Apollonia Götz, de cetățenie germană, 
privind exproprierea proprietarilor de locuințe din Segur de Calafell 
(Tarragona)

Petiția nr. 0001/2010 , adresată de Erich și Silvia Kumpf, de cetățenie 
germană, privind exproprierea proprietarilor din Segur de Calafell 
(Tarragona)

1. Rezumatul petiției nr. 1910/2009

Municipalitatea din Segur de Calafell (Tarragona) și-a publicat intenția de a revizui normele 
de planificare locală (POUM = Plan de Ordenación Urbanística Municipal), inclusiv cu 
privire la dărâmarea tuturor caselor de vacanță dintr-un cartier, care sunt deținute în cea mai 
mare parte de germani, în vederea construirii de blocuri de locuințe în locul acestora.
Petiționara protestează în numele mamei sale în vârstă de 86 de ani și pretinde discriminare 
față de germani.

Rezumatul petiției nr. 0001/2010

Petiționarii solicită Parlamentului European să intervină în numele lor pe lângă autoritățile 
responsabile de planul de urbanism din Segur de Calafell, care au decis o reîmpărțire a 
zonelor, incluzând un cartier în care mulți germani și-au construit case de vacanță cu circa 30 
de ani în urmă. Ei vor fi expropriați pentru ca în locul acestor case să se construiască blocuri 
de apartamente.

2. Admisibilitatea petiției 1910/2009

Declarată admisibilă la 30 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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Admisibilitatea petiției 0001/2010

Declarată admisibilă la 19 aprilie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Petițiile nr. 1910/2009 și 0001/2010

Municipalitatea din Segur de Calafell (Tarragona) și-a publicat intenția de a revizui normele 
de planificare locală, inclusiv cea de a dărâma un cartier de case de vacanță care aparțin unor 
cetățeni germani pentru a construi blocuri de apartamente. Petiționara protestează în numele 
mamei ei și afirmă că există o discriminare împotriva cetățenilor germani.

Observațiile Comisiei cu privire la petiții

În privința dreptului de proprietate în Spania, Comisia Europeană nu poate interveni decât 
dacă chestiunea este legată de implementarea dreptului Uniunii. Până acum, pe baza faptelor 
descrise în petiție, nu a fost identificată o astfel de legătură.

În ceea ce privește discriminarea pe motive de cetățenie, având în vedere numărul plângerilor 
primite cu privire la chestiunea așa-numitei Ley de Costas, Comisia monitorizează situația 
pentru a vedea dacă este vorba despre discriminare și a contactat în acest sens autoritățile 
spaniole. Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, se pare că acest caz nu este legat de 
aplicarea Ley de Costas, ci mai degrabă de o normă de planificare locală care ar avea, în cazul 
în care ar fi adoptată, un impact negativ asupra mamei petiționarei.


