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Betreft: Verzoekschrift 1466/2012, ingediend door Franco Landini (Italiaanse 
nationaliteit), namens het bedrijf 'La Distributrice', over een onrechtmatige 
onteigening in verband met een particuliere investering in Kroatië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, de algemeen directeur van het Italiaanse textielbedrijf 'La Distributrice', maakt 
bezwaar tegen een vermeende onrechtmatige onteigening in verband met een door de 
Kroatische regering verrichte investering van ongeveer 50 miljoen euro.

Naar zijn mening heeft Kroatië, aan de vooravond van zijn toetreding tot de EU, op zijn 
grondgebied geen rechtskader vastgesteld of in stand gehouden om te garanderen dat er 
continuïteit is in de juridische behandeling van investeerders en om ervoor te zorgen dat alle 
verbintenissen te goeder trouw worden nagekomen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Indiener heeft sinds november 2010 verschillende brieven aan de Europese Commissie 
geschreven inzake de juridische procedures met betrekking tot zijn bedrijf in Kroatië. Hij 
beklaagde zich over vermeende onrechtmatigheden jegens dit bedrijf door de Kroatische 
autoriteiten, te weten de onteigening in verband met een verrichte investering van ongeveer 
50 miljoen euro.

Opmerkingen van de Commissie 
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De Europese Commissie heeft indiener vier keer geantwoord (januari en april 2011; juli en 
oktober 2012), waarbij zij erop wees dat de Commissie niet bevoegd is in te grijpen in 
individuele gevallen die volgens het rechts- en bestuurssysteem van Kroatië behandeld 
moeten worden. Na uitputting van alle nationale rechtsmiddelen kan een burger zich onder 
bepaalde voorwaarden tot het Europees Hof voor de rechten van de mens wenden. 

Bovendien dienen klachten met betrekking tot een juiste uitvoering van de 
investeringsbeschermingovereenkomst tussen Italië en Kroatië, waarnaar in de 
correspondentie is verwezen, door de Italiaanse autoriteiten te worden behandeld. Dit valt 
buiten de bevoegdheden van de EU-instellingen. De Commissie heeft indiener aanbevolen 
contact op te nemen met de Italiaanse ambassade in Zagreb en de EU-delegatie 
dienovereenkomstig geïnformeerd. 

De argumenten van indiener bleven gedurende de gehele correspondentieperiode dezelfde, net 
als de antwoorden van de Commissie.

Er heeft in september 2012 tevens een ontmoeting tussen indiener en vertegenwoordigers van 
de Europese Commissie plaatsgevonden in Brussel, waarbij dezelfde argumenten mondeling 
aan de Europese Commissie werden voorgelegd. Tijdens die ontmoeting wees de Commissie 
nogmaals op de hierboven genoemde zaken en zegde toe de ontwikkelingen aldaar te zullen 
volgen via de EU-delegatie in Zagreb, in nauw contact met de Italiaanse ambassade. De 
Commissie en de EU-delegatie zitten hierbij op één lijn. 

Na diverse brieven in de tweede helft van 2012 en begin 2013 (8 sinds de ontmoeting in 
Brussel) en met het oog op het feit dat in deze brieven geen nieuwe zaken meer werden 
voorgelegd, hebben de diensten van de Commissie op 19 april 2013 besloten de 
correspondentie met indiener te beëindigen, in overeenstemming met de bestuurlijke 
gedragscode voor het personeel van de Europese Commissie bij de contacten met het publiek.

Conclusie
Gezien de hierboven genoemde argumenten kan de Commissie niet interveniëren namens 
indiener.

Net als bij alle EU-lidstaten zal de Europese Commissie nauwlettend in de gaten houden of 
Kroatië na zijn toetreding tot de Europese Unie de EU-wetgeving in acht neemt, ook inzake 
aangelegenheden met betrekking tot de rechtsstaat en de naleving van artikel 21 van het 
Handvest van de grondrechten.


