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Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1466/2012, внесена от Франко Ландини, с италианско гражданство, 
от името на дружеството „La Distributrice“, относно незаконно отчуждаване 
във връзка с частни инвестиции в Хърватия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, генерален директор на италианското дружество за текстил 
„La Distributrice“, протестира срещу предполагаемо незаконно отчуждаване, извършено 
от хърватските органи, във връзка с инвестиция от близо 50 милиона евро.

Според вносителя Хърватия, в навечерието на присъединяването й към ЕС, не е 
създала, нито поддържа правна рамка, която да осигури последователност на правното 
третиране на инвеститорите на нейна територия и да гарантира, че всички поети 
ангажименти ще бъдат добросъвестно спазени.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 април 2013 г. Комисията е приканена да предостави
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Вносителят на петицията е пратил многобройни писма до Европейската комисия от 
ноември 2010 г .  насам, които се отнасят до съдебните производства, свързани с 
неговото дружество в Хърватия. Той се оплаква относно предполагаемите нарушения 
от хърватските органи, на които е жертва неговото дружество, а именно отчуждаване 
на инвестиция от около 50 милиона евро.

Забележки на Комисията
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Европейската комисия е отговорила четири пъти на вносителя на петицията (януари и 
април 2011 г.; юли и октомври 2012 г.), припомняйки, че Комисията не може да се 
намесва в индивидуални случаи, които следва да се разглеждат, по целесъобразност, в 
рамките на хърватската правна и административна система. При определени условия, 
след като всички вътрешноправни средства за защита са били изчерпани, даден 
гражданин също би могъл да се обърне към Европейския съд по правата на човека в 
Страсбург.

Освен това жалби, свързани с правилното прилагане на Договора за защита на 
инвестициите между Италия и Хърватия, който се припомня в кореспонденцията, 
трябва да бъдат разглеждани чрез италианските органи. Това превишава правомощията 
на институциите на ЕС. Комисията препоръча на вносителя на петицията да се свърже с 
италианското посолство в Загреб и съответно информира Делегацията на ЕС.

Приведените от вносителя на петицията аргументи останаха непроменени през целия 
период на кореспонденцията, както и отговорите на Комисията.

Също така през септември 2012 г. в Брюксел се проведе среща между вносителя на 
петицията и представители на Европейската комисия, като същите аргументи бяха 
представени на вниманието на Европейската комисия в устна форма. По този повод, 
Комисията припомни споменатите по-горе въпроси и потвърди своята готовност да 
продължи да наблюдава случващото се в областта чрез Делегацията на Европейския 
съюз в Загреб и в близко сътрудничество с италианското посолство. Комисията и 
Делегацията на ЕС следват еднаква линия по този въпрос.

След няколко писма през втората половина на 2012 г. и началото на 2013 г. (8 писма от 
срещата в Брюксел насам), и в светлината на факта, че тези писма не повдигат нови 
въпроси, службите на Комисията решиха да прекратят кореспонденцията с вносителя 
на петицията на 19 април 2013 г. в съответствие с Кодекса за добро административно 
поведение на персонала на Европейската комисия във връзките му с обществеността.

Заключение
В светлината на аргументите, изложени по-горе, Комисията не може да се намесва от 
името на вносителя на петицията.

Както за всички други държави – членки на ЕС, Европейската комисия ще следи 
отблизо спазването на правото на ЕС от страна на Хърватия след присъединяването ѝ 
към Европейския съюз, включително по въпроси, свързани с върховенството на закона 
и спазването на член 21 от Хартата на основните права.


