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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1466/2012, ko uzņēmuma La Distributrice vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgais Franco Landini, par privāta ieguldījuma nelikumīgu 
atsavināšanu Horvātijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir Itālijas tekstiluzņēmuma La Distributrice ģenerāldirektors, 
iebilst pret 50 miljonu eiro vērta ieguldījuma iespējamu nelikumīgu atsavināšanu, ko veikušas 
Horvātijas varas iestādes.

Viņaprāt, Horvātija īsi pirms tās iestāšanās ES nav savā teritorijā ne iedibinājusi, ne uzturējusi 
tiesisko regulējumu, kas nodrošinātu ieguldītājiem tiesiskā režīma nepārtrauktību un to, ka 
visas saistības tiek godprātīgi ievērotas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 29. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Kopš 2010. gada novembra lūgumraksta iesniedzējs ir rakstījis daudz vēstuļu Eiropas 
Komisijai par tiesas procesiem, kas ir saistīti ar viņa uzņēmumu Horvātijā. Viņš sūdzējās par 
iespējamiem Horvātijas varas iestāžu pārkāpumiem, no kuriem cietis šis uzņēmums, proti, 
aptuveni EUR 50 miljonu liela ieguldījuma atsavināšanu.

Komisijas novērojumi
Eiropas Komisija atbildēja lūgumraksta iesniedzējam četras reizes (2011. gada janvārī un 
aprīlī; 2012. gada jūlijā un oktobrī), atgādinot, ka Komisija nevar iejaukties atsevišķos 
gadījumos, kas būtu attiecīgi jāizskata Horvātijas tiesu un administratīvajā sistēmā. Noteiktos 
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apstākļos, kad visi tiesiskās aizsardzības līdzekļi valsts līmenī ir izsmelti, pilsonis var vērsties 
arī Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā.

Turklāt sūdzības par pareizu Itālijas un Horvātijas līguma par ieguldījumu aizsardzību izpildi, 
uz ko ir norādīts sarakstē, būtu jāuzrauga Itālijas varas iestādēm. Tas nav ES iestāžu 
kompetencē. Komisija ieteica lūgumraksta iesniedzējam sazināties ar Itālijas vēstniecību 
Zagrebā un attiecīgi informēja ES delegāciju.

Visā sarakstes laikā lūgumraksta iesniedzēja argumenti palika nemainīgi, tāpat arī Komisijas 
atbildes.

Lūgumraksta iesniedzējs un Eiropas Komisijas pārstāvji arī tikās Briselē 2012. gada 
septembrī, kad Eiropas Savienības uzmanība tika pievērsta tiem pašiem argumentiem, tikai 
izteiktiem mutvārdos. Šajā gadījumā Komisija atgādināja iepriekš tekstā minētos argumentus 
un apstiprināja savu vēlmi turpināt novērot izmaiņas šajā jautājumā ar Eiropas Savienības 
delegācijas Zagrebā starpniecību, uzturot ciešus sakarus ar Itālijas vēstniecību. Komisija un 
ES delegācija ir vienisprātis šajā jautājumā.

Pēc vairākām vēstulēm 2012. gada otrajā pusē un 2013. gada sākumā (astoņām kopš tikšanās 
Briselē) un, ņemot vērā to, ka šajās vēstulēs netika ierosināti jauni jautājumi, Komisijas 
dienesti nolēma pārtraukt saraksti ar lūgumraksta iesniedzēju 2013. gada 19. aprīlī saskaņā ar 
labas administratīvās prakses kodeksu, ko Eiropas Komisijas darbinieki ņem vērā attiecībās ar 
sabiedrību.

Secinājums
Ņemot vērā iepriekš tekstā norādītos argumentus, Komisija nevar iejaukties lūgumraksta 
iesniedzēja vārdā.

Tāpat kā attiecībā uz visām pārējām ES dalībvalstīm, Eiropas Komisija stingri uzraudzīs, vai 
Horvātija pēc tās pievienošanās Eiropas Savienībai ievēro ES tiesību aktus, tostarp 
jautājumos, kas ir saistīti ar tiesiskumu un Pamattiesību hartas 21. panta izpildi.


