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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1466/2012, ktorú predkladá Franco Landini (taliansky štátny 
občan) v mene spoločnosti „La Distributrice“ o nezákonnom vyvlastnení, 
pokiaľ ide o súkromnú investíciu v Chorvátsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície, generálny manažér talianskej textilnej spoločnosti „La Distributrice“, 
protestuje proti údajnému nezákonnému vyvlastneniu zo strany chorvátskych orgánov, ktoré 
sa týkalo investície približne 50 miliónov EUR.

Podľa jeho názoru Chorvátsko pred pristúpením k EÚ nestanovilo ani nedodržiavalo na 
svojom území právny rámec, ktorý by investorom zaručoval kontinuitu právnej úpravy 
a zabezpečil, že všetky záväzky budú preplatené v dobrej viere.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 29. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 28. augusta 2013

Predkladateľ petície adresoval Európskej komisii od novembra 2010 množstvo listov, ktoré sa 
týkali právneho konania v súvislosti s jeho spoločnosťou v Chorvátsku. Sťažoval sa na údajné 
porušenie, ktoré táto spoločnosť utrpela zo strany chorvátskych orgánov, konkrétne na 
vyvlastnenie investície vo výške približne 50 miliónov EUR.

Poznámky Komisie 
Európska komisia zaslala predkladateľovi petície štyri odpovede (v januári a apríli 2011; 
v júli a októbri 2012), v ktorých pripomenula, že Komisia nemôže zasahovať v jednotlivých 
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prípadoch, ktorými by sa mal zaoberať chorvátsky právny a administratívny systém. Za 
určitých podmienok, a to po vyčerpaní všetkých vnútroštátnych opravných prostriedkov, sa 
občan môže obrátiť aj na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. 

Okrem toho, sťažnosťami týkajúcimi sa správneho vykonávania taliansko-chorvátskej zmluvy 
o ochrane investícií, spomenutej v korešpondencii, sa musia zaoberať talianske orgány. Táto 
problematika nie je v kompetencii inštitúcií EÚ. Komisia predkladateľovi petície odporučila, 
aby kontaktoval talianske veľvyslanectvo v Záhrebe, a náležite informovala delegáciu EÚ. 

Tvrdenia predkladateľa petície boli počas celého obdobia korešpondencie rovnaké, rovnako 
ako odpovede Komisie.

Stretnutie medzi predkladateľom petície a zástupcami Európskej komisie sa teda uskutočnilo 
v septembri 2012 v Bruseli, pričom boli Európskej komisii ústne podané tie isté tvrdenia. 
Komisia pri tejto príležitosti pripomenula uvedené otázky a potvrdila svoju ochotu 
pokračovať v monitorovaní vývoja tejto problematiky prostredníctvom delegácie Európskej 
únie v Záhrebe, v úzkej spolupráci s talianskym veľvyslanectvom. Komisia a delegácia EÚ 
mali na túto záležitosť rovnaký názor.

Po doručení niekoľkých listov v druhej polovici roka 2012 a začiatkom roku 2013 (8 od 
stretnutia v Bruseli) a vzhľadom na skutočnosť, že tieto listy nepriniesli nové skutočnosti, sa 
útvary Komisie 19. apríla 2013 rozhodli zrušiť korešpondenciu s predkladateľom petície 
v súlade s kódexom dobrého administratívneho správania pre zamestnancov Európskej 
komisie vo vzťahu k verejnosti.

Záver
So zreteľom na uvedené tvrdenia Komisia nemôže zasiahnuť v mene prekladateľa petície.

Pokiaľ ide o všetky ostatné členské štáty EÚ, Európska komisia bude podrobne monitorovať 
dodržiavanie práva EÚ Chorvátskom po jeho pristúpení k Európskej únii, vrátane otázok 
týkajúcich sa právneho štátu a dodržiavania článku 21 Charty základných práv.


