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Tema: Peticija Nr. 1466/2012 dėl neteisėtos ekspropriacijos, susijusios su privačia 
investicija Kroatijoje, kurią pateikė Italijos pilietis Franco Landini

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Italijos tekstilės įmonės „La Distributrice“ generalinis direktorius, 
protestuoja prieš Kroatijos valdžios įvykdytą tariamai neteisėtą ekspropriaciją, susijusią su 
apytikriai 50 mln. EUR investicija.

Jo nuomone, Kroatija savo įstojimo į ES išvakarėse neturėjo nei nustačiusi, nei išlaikiusi jos 
teritorijoje galiojančios teisinės sistemos, kuria investuotojams būtų garantuotas teisinio 
režimo tęstinumas ir užtikrinta, kad visų įsipareigojimų bus sąžiningai laikomasi.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. balandžio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Peticijos pateikėjas nuo 2010 m. parašė Europos Komisijai kelis laiškus dėl teismo procesų, 
susijusių su jo įmone Kroatijoje. Jis skundėsi dėl tariamų pažeidimų, kuriuos jo įmonė patyrė 
dėl Kroatijos valdžios institucijų, konkrečiai dėl ekspropriacijos, susijusios su apytikriai 
50 mln. EUR investicija.

Komisijos pastabos
Europos Komisija pateikė peticijos pateikėjui keturis atsakymus (2011 m. sausio ir 
balandžio mėn. ir 2012 m. liepos ir spalio mėn.), kuriuose priminė, kad Komisija negali imtis 
veiksmų pavieniais atvejais, kurie turėtų būti tinkamai nagrinėjami Kroatijos teisinėje ir 
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administracinėje sistemoje. Tam tikrais atvejais, jei išnaudotos visos nacionalinės teisės 
gynimo priemonės, pilietis taip pat gali kreiptis į Strasbūre veikiantį Europos žmogaus teisių 
teismą.

Be to, skundus dėl laiškuose nurodyto Italijos ir Kroatijos investicijų apsaugos sutarties 
įgyvendinimo tinkamumo turi nagrinėti Italijos valdžios institucijos. Jie nepatenka į ES 
institucijų kompetencijos sritį. Komisija rekomendavo peticijos pateikėjui susisiekti su Italijos 
ambasada Zagrebe ir apie tai informavo ES delegaciją.

Per visą susirašinėjimo laikotarpį peticijos pateikėjo argumentai nesikeitė; nesikeitė ir 
Komisijos atsakymai.

Be to, 2012 m. spalio mėn. Briuselyje įvyko peticijos pateikėjo ir Europos Komisijos atstovų 
susitikimas, per kurį Europos Komisijai žodžiu išdėstyti tie patys argumentai. Per šį 
susitikimą Komisija priminė pirmiau nurodytas problemas ir patvirtino savo pasiryžimą 
padedama Europos Sąjungos delegacijos Zagrebe ir glaudžiai bendradarbiaudama su Italijos 
ambasada toliau stebėti šios srities pokyčius. Komisijos ir ES delegacijos požiūris šiuo 
atžvilgiu sutampa.

Gavusi keletą laiškų antrąjį 2012 m. pusmetį ir 2013 m. pradžioje (aštuonis nuo susitikimo 
Briuselyje) ir atsižvelgdama į tai, kad šiuose laiškuose naujų klausimų neiškelta, 2013 m. 
balandžio 19 d. Komisijos tarnybos, remdamosi Europos komisijos darbuotojų gero 
administracinio elgesio bendraujant su visuomene kodeksu, susirašinėjimą su peticijos 
pateikėju nusprendė nutraukti.

Išvada
Dėl pirmiau išdėstytų argumentų Komisija negali imtis veiksmų peticijos pateikėjo vardu.

Kaip ir visų kitų ES valstybių narių atžvilgiu, Komisija atidžiai stebės, kaip į Europos Sąjungą 
įstojusi Kroatija laikosi ES teisės aktų, įskaitant klausimus, susijusius su teisine valstybe ir 
Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnio laikymusi.“


