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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1211/2011 της Custodia Gómez Zamora (ισπανικής ιθαγένειας), εξ 
ονόματος του Juan Luis Gil Ruiz, σχετικά με την παράνομη απώλεια της 
επιχείρησής του η οποία λειτουργεί στο Μαρόκο

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα υποβάλλει την αναφορά εξ ονόματος του συζύγου της, ισπανικής ιθαγένειας, 
ο οποίος ήταν ο μοναδικός διευθυντής (με μερίδιο 56% των μετοχών) της επιχείρησης, 
Congelados Saharaui SARL, που λειτουργούσε στο Μαρόκο. Σε μη προσδιοριζόμενη 
ημερομηνία, φυλακίστηκε στο Μαρόκο και έχασε την επιχείρησή του, η οποία από το 2005 
συνέχισε να λειτουργεί με φερόμενο παράνομο διευθυντή.  Το 2007, ο κ. Gil Ruiz υπέβαλε 
καταγγελία στο Εφετείο Εμπορικών Υποθέσεων του Μαρακές, ζητώντας την ακύρωση της 
παράνομης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της 29/05/2005 και την επιστροφή της 
επιχείρησης στην ιδιοκτησία του. Το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του, αλλά η απόφαση δεν 
έχει εκτελεστεί. Η αναφέρουσα εξηγεί ότι έχουν προσφύγει στον Βασιλιά της Ισπανίας, στο 
Υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας, στις περιφερειακές και τοπικές αρχές της Ανδαλουσίας, 
στον Διαμεσολαβητή της Ανδαλουσίας και στις ισπανικές αντιπροσωπείες στο Μαρόκο χωρίς 
καμία ανταπόκριση. Μόνο ο ισπανός Διαμεσολαβητής απάντησε και αρχειοθέτησε την 
καταγγελία με αριθμό αναφοράς 08015170.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρασχέθηκαν στην Επιτροπή, είναι σαφές ότι, κατόπιν 
παρέμβασης της ισπανικής πρεσβείας, η προκείμενη υπόθεση εκκρεμεί επι του παρόντος 
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ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Agadir, από το οποίο ζητήθηκε να επιβεβαιώσει και 
να επιβάλει την εκτέλεση της απόφασης του Εμπορικού Δικαστηρίου του Μαρακές. Η 
Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής σε στενή 
συνεργασία τόσο με την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Ραμπάτ όσο και με την ισπανική 
πρεσβεία στο Μαρόκο. Εντούτοις, για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των 
δικαστηρίων του Μαρόκου, η Επιτροπή δεν δύναται να παρέμβει.

Η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να επιστήσει την προσοχή του αναφέροντα στην ισχύουσα 
διμερή Συνθήκη Ισπανίας - Μαρόκο του 1989 για την αμοιβαία προώθηση και προστασία 
των επενδύσεων. Η εν λόγω Συνθήκη περιλαμβάνει πληθώρα υψηλών προτύπων νομικής 
προστασίας, τα οποία μπορούν να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή από τον πληγέντα επενδυτή 
έναντι του κράτους υποδοχής της επένδυσής του μέσω διεθνούς διαιτησίας.

Επί του παρόντος δεν υπάρχει συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Μαρόκου που να καλύπτει 
την προστασία των επενδύσεων, η οποία αποτελεί ωστόσο θεμελιώδες στοιχείο των 
σφαιρικών και ευρέων συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, που θα αποτελούσε αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στο μέλλον με τέσσερις χώρες του ευρωμεσογειακού προγράμματος 
(Αίγυπτο, Τυνησία, Ιορδανία και Μαρόκο). Η Επιτροπή ευελπιστεί ότι η συμπερίληψη 
υψηλών προτύπων επενδυτικής προστασίας σε αυτές τις μελλοντικές συμφωνίες θα συμβάλει 
στη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου και της σταθερότητας των επενδύσεων της ΕΕ στην 
περιοχή. 

Η Επιτροπή δεν δύναται να παρέμβει σε νομική υπόθεση εκκρεμούσα ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων του Μαρόκο˙ στηρίζει ωστόσο τις προσπάθειες που γίνονται για την επιτάχυνση 
της τελικής δικαστικής διευθέτησης της διαφοράς.


