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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1211/2011 af Custodia Gómez Zamora, spansk statsborger, for 
Juan Luis Gil Ruiz, om den retsstridige fratagelse af den virksomhed, han 
drev i Marokko

1. Sammendrag

Andrageren skriver på vegne af sin mand, som er spansk statsborger og var eneleder (med 56 
% af aktierne) i selskabet Congelados Saharaui SARL, som han drev i Marokko. På en ikke 
oplyst dato blev han fængslet i Marokko og frataget sit selskab, som siden 2005 er blevet 
drevet videre af en angiveligt uretmæssig leder. Gil Ruiz indbragte en klage for Marokkos 
handelsret i Marrakesh i 2007, hvor han anmodede om at få det ulovlige bestyrelsesmøde den 
29. maj 2005 annulleret og få ejerskabet til selskabet tilbage. Retten gav ham medhold, men 
afgørelsen er ikke blevet håndhævet. Andrageren oplyser, at de har indbragt sagen for den 
spanske konge, det spanske ministerium for udenrigsforbindelser, Andalusiens regionale og 
lokale myndigheder, Andalusiens ombudsmand og Spaniens udenrigsrepræsentationer i 
Marokko uden at få noget svar. Kun den spanske ombudsmand svarede og registrerede klagen 
under reference 08015170.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012:

"Af de oplysninger, Kommissionen har fået forelagt, fremgår det, at sagen som følge af den 
spanske ambassades indgriben for øjeblikket verserer ved strafferetten i Agadir, som er blevet 
anmodet om at stadfæste og håndhæve den afgørelse, der er truffet af handelsretten i 
Marrakesh. Kommissionen følger nøje udviklingen i denne sag i nært samarbejde med både 
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EU-delegationen i Rabat og den spanske ambassade i Marokko. Så længe sagen verserer ved 
marokkanske domstole, kan Kommissionen imidlertid ikke gribe ind.

Kommissionen vil desuden gerne gøre andrageren opmærksom på den eksisterende bilaterale 
aftale mellem Spanien og Marokko om gensidig fremme og beskyttelse af investeringer fra 
1989. Denne aftale indeholder en række høje standarder for retlig beskyttelse, som en krænket 
investor via internationale voldgiftsinstanser kan gøre direkte gældende over for det land, 
hvor han har foretaget sine investeringer. 

For øjeblikket eksisterer der ingen aftale mellem Den Europæiske Union og Marokko om 
beskyttelse af investeringer, som ikke desto mindre er et grundlæggende element i de 
dybtgående og omfattende frihandelsaftaler, der fremover skal forhandles på plads med fire 
Euromed-lande (Egypten, Tunesien, Jordan og Marokko). Kommissionen håber, at man ved at 
medtage høje standarder for beskyttelse af investeringer i disse fremtidige aftaler vil kunne 
bidrage til at forbedre den retlige sikkerhed og stabiliteten af EU's investeringer i regionen. 

Kommissionen kan ikke gribe ind i en retssag, der verserer ved Marokkos nationale domstole. 
Ikke desto mindre støtter Kommissionen de bestræbelser, der gøres for at fremskynde den 
endelige afgørelse i sagen."


