
CM\1004043RO.doc PE519.647v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

28.8.2013

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1466/2012, adresată de Franco Landini, de cetățenie italiană, în numele 
societății „La Distributrice”, privind o expropriere ilegală în legătură cu o 
investiție privată în Croația

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, director general al întreprinderii italiene de textile „La Distributrice”, protestează
împotriva unei presupuse exproprieri ilegale efectuate de autoritățile croate în legătură cu o 
investiție de aproximativ 50 de milioane EUR.

În opinia sa, Croația, aflată în pragul aderării la UE, nici nu a instituit, nici nu a menținut pe 
teritoriul său un cadru juridic care să garanteze investitorilor continuitatea tratamentului legal 
și care să garanteze că toate angajamentele asumate vor fi onorate cu bună-credință.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Începând din noiembrie 2010, petiționarul a adresat numeroase scrisori Comisiei Europene cu 
privire la procedurile legale referitoare la întreprinderea sa în Croația. Acesta a protestat cu 
privire la pretinsele încălcări suferite de această întreprindere din partea autorităților croate, și 
anume exproprierea unei investiții de aproximativ 50 de milioane EUR.

Observațiile Comisiei 
Comisia Europeană a răspuns de patru ori petiționarului (ianuarie și aprilie 2011; iulie și 
octombrie 2012), reamintind că nu este posibilă intervenția Comisiei în cazuri individuale 
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care ar trebui să fie instrumentate, în mod corespunzător, în sistemul juridic și administrativ 
croat. În anumite condiții, odată ce toate căile de atac interne au fost epuizate, un cetățean s-ar 
putea adresa, de asemenea, Curii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg. 

În plus, reclamațiile cu privire la punerea corectă în aplicare a tratatului italo-croat privind 
protecția investițiilor, reamintit în corespondență, trebuie urmărite prin intermediul 
autorităților italiene. Acest lucru nu ține de competența instituțiilor Uniunii Europene. 
Comisia a recomandat petiționarului să intre în contact cu Ambasada Italiei la Zagreb și a 
informat delegația Uniunii Europene în consecință. 

Argumentele petiționarului, precum și răspunsurilor Comisiei, au rămas aceleași pe toată 
perioada corespondenței.

În septembrie 2012, a avut loc, de asemenea, o reuniune între petiționar și reprezentanții 
Comisiei Europene la Bruxelles, în cadrul căreia aceleași argumente au fost aduse oral în 
atenția Comisiei Europene. Cu această ocazie, Comisia a reamintit aspectele menționate mai 
sus și a confirmat disponibilitatea de a continua monitorizarea evoluțiilor în domeniu prin 
intermediul Delegației Uniunii Europene la Zagreb, în strânsă legătură cu Ambasada Italiei. 
Comisia și Delegația UE au urmat același curs cu privire la această chestiune.

În urma mai multor scrisori în a doua parte a anului 2012 și în prima parte a anului 2013 (8, 
de la reuniunea care a avut loc la Bruxelles), și în contextul în care aceste scrisori nu au 
menționat noi chestiuni, la 19 aprilie 2013, serviciile Comisiei au decis să suspende 
corespondența cu petiționarul, în conformitate cu Codul de bună conduită administrativă 
pentru personalul Comisiei Europene în relația cu publicul.

Concluzii
Având în vedere argumentele menționate mai sus, Comisia nu poate interveni în numele 
petiționarului.

La fel ca pentru toate celelalte state membre ale UE, Comisia Europeană va monitoriza 
îndeaproape respectarea legislației UE de către Croația în momentul aderării sale la Uniunea 
Europeană, inclusiv cu privire la aspecte legate de statul de drept și respectarea articolului 21 
din Carta drepturilor fundamentale.


