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Tárgy: Franco Landini olasz állampolgár által a „La Distributrice” vállalat nevében 
benyújtott, 1466/2012. számú petíció egy horvátországi magánberuházáshoz 
kapcsolódó illegális kisajátításról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki az olasz „La Distributrice” textilvállalat ügyvezető igazgatója –
tiltakozik a horvát hatóságok által végrehajtott, állítólagosan jogellenes kisajátítás ellen, 
amely egy hozzávetőlegesen 50 millió eurós beruházást érint.

Véleménye szerint Horvátország a közelgő EU-csatlakozása ellenére nem alakított ki, illetve 
nem tart fenn olyan jogi keretet saját területén, amely a befektetők számára garantálná a jogi 
elbánás folytonosságát, és biztosítaná valamennyi kötelezettségvállalás jóhiszemű tiszteletben 
tartását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A petíció benyújtója 2010 októberétől kezdve számos levelet írt az Európai Bizottságnak a 
társaságát érintő, Horvátországban alkalmazott jogi eljárásokkal kapcsolatosan. Panaszt emelt 
a nevezett vállalat által elszenvedett, a horvát hatóságok által elkövetett állítólagos 
jogsértésekkel, nevezetesen egy hozzávetőlegesen 50 millió euró értékű magánberuházáshoz 
kapcsolódó kisajátítással szemben.
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A Bizottság észrevételei 
Az Európai Bizottság négy alkalommal (2011 januárjában és áprilisában, valamint  2012 
júliusában és októberében) válaszolt a petíció benyújtójának, és felhívta a figyelmét arra, 
hogy a Bizottságnak nem áll módjában olyan egyedi esetekben közbeavatkozni, amelyek a 
horvát jogi és közigazgatási rendszernek megfelelnek. A polgár bizonyos körülmények 
között, és amennyiben valamennyi hazai jogorvoslati lehetőséget kimerített, ügyével az 
Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulhat Strasbourgban. 

Ezen túlmenően, a fent nevezett levélváltásban hivatkozott, Olaszország és Horvátország 
között a befektetések védelme tekintetében kötött szerződés megfelelő végrehajtását az olasz 
hatóságoknak kell nyomon kísérniük. Ez kívül esik  az uniós intézmények hatáskörén. A 
Bizottság azt ajánlotta a petíció benyújtója számára, hogy vegye fel a kapcsolatot a zágrábi 
olasz követséggel, és erről tájékoztatta az uniós kirendeltséget is. 

A petíció benyújtója a fent nevezett levélváltás teljes időtartama során mindig ugyanazokat az 
érveket hangoztatta, és a Bizottság ezekre mindig ugyanazt a választ adta.

Ugyancsak sor került a petíció benyújtója és az Európai Bizottság képviselőinek találkozására 
is 2012 szeptemberében Brüsszelben, ahol a Bizottság előtt ismét ugyanazokat az érveket 
mondták el, ezúttal szóban. Ez alkalommal a Bizottság újból emlékeztetett a fent említett 
körülményekre, és megerősítette, hogy az Európai Unió a zágrábi uniós kirendeltsége
közreműködésével és az olasz követséggel való szoros kapcsolattartás mellett kész továbbra is 
figyelemmel kísérni a fejleményeket. A Bizottság és az EU kirendeltsége ezzel kapcsolatban 
ezt a vonalat követte.

2012 második felében és 2013 elején ismét több, éspedig a brüsszeli találkozó időpontjától 
számítva nyolc levél érkezett, amelyeket követően, valamint annak fényében, hogy e levelek 
semmilyen új körülményt sem vetettek fel, a Bizottság úgy döntött, hogy az Európai Bizottság 
személyzetének társadalmi kapcsolatai során tanúsított helyes hivatali magatartására 
vonatkozó szabályzattal összhangban, 2013. április 19-én felfüggeszti a levelezést a petíció 
benyújtójával. 

Összegzés
Tekintettel a fent említett tényekre, a Bizottság nem léphet fel a petíció benyújtója nevében. 

Az Európai Bizottság szigorúan ellenőrzi az uniós jog tiszteletben tartását Horvátországban –
miként az EU minden más tagállamában is –, ideértve a jogállamisággal és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 22. cikkével kapcsolatos kérdéseket is.


