
CM\1004043DA.doc PE519.647v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

28.8.2013

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1466/2012 af Franco Landini, italiensk statsborger, på vegne af 
virksomheden "La Distributrice", om en ulovlig ekspropriation vedrørende en 
privat investering i Kroatien

1. Sammendrag

Andrageren, som er administrerende direktør i den italienske tekstilvirksomhed "La 
Distributrice", gør indsigelse mod en påstået ulovlig ekspropriation vedrørende en investering 
på omtrent 50 mio. EUR, der blev gennemført af de kroatiske myndigheder.

Efter hans mening har Kroatien, der meget snart bliver medlem af EU, hverken oprettet eller 
fastholdt en lovramme på sit område med henblik på at garantere investorer fortsat retlig 
behandling og sikre, at alle forpligtelser opfyldes i god tro.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

"Andrageren har skrevet mange breve til Europa-Kommissionen siden november 2010 om en 
retssag i forbindelse med hans selskab i Kroatien. Han har klaget over påståede krænkelser fra 
de kroatiske myndigheders side af samme selskabs rettigheder, nemlig ekspropriation af en 
investering på omtrent 50 mio. EUR.
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Kommissionens bemærkninger 
Kommissionen har i fire svar til andrageren (af januar og april 2011, juli og oktober 2012) 
gjort opmærksom på, at det ikke er muligt for Kommissionen at gå ind i individuelle sager, 
som bør behandles på behørig vis i det kroatiske retslige og administrative system. På visse 
betingelser, når samtlige nationale retsmidler er udtømt, kan en borger også henvende sig til 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. 

Derudover er klager over korrekt gennemførelse af aftalen mellem Italien og Kroatien om 
beskyttelse af investeringer, som der henvises til i korrespondancen, nødt til at blive fulgt op 
på via de italienske myndigheder. Dette ligger uden for EU-institutionernes beføjelser. 
Kommissionen anbefalede andrageren at kontakte den italienske ambassade i Zagreb og 
underrettede EU-Delegationen herom. 

Argumenterne fra andrageren forblev uændrede gennem hele korrespondanceperioden. Det 
samme gjorde svarene fra Kommissionen.

Der har også fundet et møde sted mellem andrageren og repræsentanter fra Kommissionen. 
Det var i Bruxelles i september 2012, og her blev de samme argumenter fremført mundtligt 
for Kommissionen. Ved den lejlighed mindede Kommissionen om de ovennævnte forhold og 
bekræftede, at den var villig til fortsat at holde øje med udviklingen på området via Den 
Europæiske Unions Delegation i Zagreb og i tæt kontakt med den italienske ambassade. 
Kommissionen og EU-Delegationen har fulgt samme linje i denne sag.

Efter adskillige breve i anden halvdel af 2012 og først på året 2013 (8 efter mødet i Bruxelles) 
og fordi disse breve ikke bragte nye emner op, besluttede Kommissionens tjenestegrene at 
suspendere korrespondancen med andrageren den 19. april 2013 i overensstemmelse med den 
administrative adfærdskodeks for Europa-Kommissionens medarbejdere hvad angår deres 
forbindelser med offentligheden.

Konklusion

I lyset af ovennævnte argumenter kan Kommissionen ikke gå ind i sagen på vegne af 
andrageren.

Lige som for alle andre EU-medlemsstaters vedkommende vil Kommissionen nøje overvåge 
Kroatiens overholdelse af EU-retten efter dets tiltræden til Den Europæiske Union, herunder 
hvad angår retsstatsprincippet og overholdelse af artikel 21 i chartret om grundlæggende 
rettigheder."


