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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1466/2012 του Franco Landini, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος
της εταιρείας «La Distributrice», σχετικά με την παράνομη απαλλοτρίωση 
ιδιωτικής επένδυσης στην Κροατία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι γενικός διευθυντής της ιταλικής εταιρείας 
κλωστοϋφαντουργικών ειδών «La Distributrice», καταγγέλλει εικαζόμενη παράνομη 
απαλλοτρίωση εκ μέρους των αρχών της Κροατίας μιας επένδυσης 50 εκατομμυρίων ευρώ 
περίπου.

Κατά την άποψή του, η Κροατία, ενώ αναμένεται να προσχωρήσει στην ΕΕ, δεν διαθέτει 
νομικό πλαίσιο που να εγγυάται στους επενδυτές συνέχεια της νομικής μεταχείρισης και να 
διασφαλίζει την τήρηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται καλή τη πίστει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Απριλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Ο αναφέρων έχει αποστείλει πολλές επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Νοέμβριο 
του 2010, σχετικά με τις νομικές διαδικασίες όσον αφορά την εταιρεία του στην Κροατία.
Παραπονείται για τις εικαζόμενες παραβιάσεις θύμα των οποίων έπεσε η ίδια εταιρεία εκ 
μέρους των κροατικών αρχών και συγκεκριμένα την απαλλοτρίωση μιας επένδυσης 50 
εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε τέσσερις φορές στον αναφέροντα (Ιανουάριο και Απρίλιο 
του 2011, Ιούλιο και Οκτώβριο 2012), υπενθυμίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να παρεμβαίνει 
σε μεμονωμένες υποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να εκδικαστούν κατά περίπτωση, στο πλαίσιο 
του κροατικού νομικού και διοικητικού συστήματος. Υπό ορισμένες συνθήκες, αφού όλα τα 
εθνικά ένδικα μέσα έχουν εξαντληθεί, ένας πολίτης θα μπορούσε επίσης να προσφύγει στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο.

Επιπλέον, οι καταγγελίες σχετικά με την ορθή εφαρμογή της Συνθήκης Ιταλίας-Κροατίας  για
την προστασία των επενδύσεων, που υπενθυμίζονται στην αλληλογραφία, πρέπει να
παρακολουθούνται ενδελεχώς από τις ιταλικές αρχές. Τούτο υπερβαίνει τις αρμοδιότητες των 
θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή συνέστησε στον αναφέροντα να 
έρθετε σε επαφή με την ιταλική πρεσβεία στο Ζάγκρεμπ, και ενημέρωσε την αντιπροσωπεία 
της ΕΕ αναλόγως.

Τα επιχειρήματα του αναφέροντα παρέμειναν τα ίδια καθ 'όλη τη διάρκεια της 
αλληλογραφίας όπως και οι απαντήσεις της Επιτροπής.

Μια συνάντηση μεταξύ του αναφέροντος και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
πραγματοποιήθηκε επίσης στις Βρυξέλλες τον Σεπτέμβριο του 2012, όπου τα ίδια
επιχειρήματα εξετέθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφορικά. Με την ευκαιρία αυτή, η
Επιτροπή υπενθύμισε τα ανωτέρω και επιβεβαίωσε την προθυμία της να συνεχίσει να 
παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά, μέσω της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
Ζάγκρεμπ, σε στενή επαφή με την Ιταλική Πρεσβεία. Η Επιτροπή και η αντιπροσωπεία της 
ΕΕ έχουν ακολουθήσει την ίδια γραμμή.

Μετά από διάφορες επιστολές στο δεύτερο εξάμηνο του 2012, και στις αρχές του 2013 (8 
αφότου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στις Βρυξέλλες), και υπό το πρίσμα του ότι οι 
επιστολές αυτές δεν εγείρουν νέα ζητήματα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής αποφάσισαν να 
διακόψουν την αλληλογραφία με την αναφέροντα στις 19 Απριλίου 2013, σύμφωνα με τον 
Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς για το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 
σχέσεις με το κοινό.

Συμπέρασμα
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει εξ ονόματος του 
αναφέροντος.

Ως προς τα λοιπά κράτη μέλη της ΕΕ, η Επιτροπή θα ελέγχει εκ του σύνεγγυς την τήρηση της 
νομοθεσίας της ΕΕ από την Κροατία μετά την προσχώρησή της στην ΕΕ, μεταξύ άλλων και 
σε σχέση με το κράτος δικαίου και την τήρηση του άρθρου 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων.


