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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1466/2012, którą złożył Franco Landini (Włochy) w imieniu spółki 
„La Distributrice”, w sprawie niezgodnego z prawem wywłaszczenia 
prywatnej inwestycji w Chorwacji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, dyrektor generalny włoskiej firmy włókienniczej „La Distributrice”, 
składa protest przeciwko rzekomo niezgodnemu z prawem wywłaszczeniu inwestycji 
o wartości ok. 50 milionów EUR, przeprowadzonemu przez władze chorwackie.

W jego opinii Chorwacja – u progu swojego przystąpienia do UE – nie ustanowiła ani nie 
zachowała na swoim terytorium ram prawnych, które gwarantowałyby inwestorom ciągłość 
procedury prawnej oraz zapewniłyby, że wszystkie zobowiązania będą honorowane w dobrej 
wierze.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Począwszy od listopada 2010 r. składający petycję przesyłał Komisji Europejskiej wiele pism 
odnoszących się do trwających w Chorwacji postępowań dotyczących jego spółki. Skarżył się 
on w nich na rzekome naruszenia, których władze chorwackie dopuszczały się wobec tej 
spółki, a konkretnie na wywłaszczenie inwestycji o wartości ok. 50 milionów EUR.

Uwagi Komisji
Komisja Europejska czterokrotnie odpowiadała składającemu petycję (styczeń i kwiecień 
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2011 r., lipiec i październik 2012 r.), przypominając, że nie jest ona władna interweniować w 
indywidualnych sprawach, które powinny toczyć się w ramach chorwackiego systemu 
prawnego i administracyjnego. Pod pewnymi warunkami, po wyczerpaniu wszystkich 
środków przewidzianych prawem krajowym, obywatel może zwrócić się także do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. 

Ponadto skargami dotyczącymi prawidłowości realizacji włosko-chorwackiego traktatu o 
ochronie inwestycji, które zostały poruszone w korespondencji, muszą zająć się władze 
włoskie. Powyższe nie wchodzi w zakres kompetencji instytucji UE. Komisja zaleciła 
składającemu petycję skontaktowanie się z ambasadą Włoch w Zagrzebiu oraz 
poinformowała o sprawie delegaturę Unii.

W wymienianej korespondencji składający petycję przedstawiał cały czas te same argumenty, 
podobnie zresztą jak czyniła to Komisja w swoich odpowiedziach.

We wrześniu 2012 r. w Brukseli odbyło się spotkanie pomiędzy składającym petycję oraz 
przedstawicielami Komisji Europejskiej, na którym te same argumenty zostały 
zaprezentowane Komisji ustnie. W tej sytuacji Komisja przypomniała powołane powyżej 
kwestie, a także potwierdziła chęć dalszego monitorowania postępów w tym obszarze za 
pośrednictwem delegatury Unii w Zagrzebiu, w ścisłej współpracy z ambasadą Włoch. 
Komisja i delegatura zajmują w tej sprawie to samo stanowisko.

Po otrzymaniu kilku pism w drugiej połowie 2012 r., oraz w pierwszych miesiącach 2013 r. 
(8 pism otrzymano po spotkaniu w Brukseli), a także w świetle tego, że w pismach tych nie 
poruszono żadnych nowych kwestii, służby Komisji postanowiły o zawieszeniu 
korespondencji ze składającym petycję w dniu 19 kwietnia 2013 r. zgodnie z Kodeksem 
dobrego postępowania administracyjnego personelu Komisji Europejskiej w ich kontaktach ze 
społeczeństwem.

Wniosek
W świetle podniesionych powyżej argumentów, Komisja nie jest w stanie podjąć interwencji 
w imieniu składającego petycję.

Podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do wszystkich pozostałych państw członkowskich 
UE, Komisja Europejska będzie ściśle monitorowała przestrzeganie prawa unijnego przez 
Chorwację po jej przystąpieniu do Unii Europejskiej, w tym w kwestiach związanych z 
praworządnością i poszanowaniem art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.


