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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1211/2011 dėl neteisėto Maroke veikiančios įmonės nusavinimo, 
kurią pateikė Ispanijos pilietė Custodia Gómez Zamora Juano Luiso Gilo 
Ruizo vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja rašo vyro – Ispanijos piliečio, kuris buvo vienintelis Maroke veikiančios 
įmonės „Congelados Saharaui SARL“ administratorius, turėjęs 56 proc. įmonės akcijų –
vardu. Peticijos pateikėjos vyras buvo įkalintas Maroke (data peticijoje nenurodoma) ir 
prarado savo įmonę, kuri nuo 2005 m. veikė vadovaujama, kaip teigiama, neteisėtai paskirto 
administratoriaus. Gil Ruiz 2007 m. kreipėsi į Maroko komercinį apeliacinį teismą Marakeše 
prašydamas panaikinti neteisėtus sprendimus, priimtus 2005 m. gegužės 29 d. valdybos 
posėdyje, ir grąžinti įmonę jo nuosavybėn. Teismas priėmė jam palankų sprendimą, bet jis 
nėra vykdomas. Peticijos pateikėja aiškina, kad jie kreipėsi į Ispanijos karalių, Ispanijos 
užsienio ryšių ministeriją, Andalūzijos regioninės ir vietos valdžios institucijas, Andalūzijos 
ombudsmeną, Ispanijos atstovybę Maroke, bet negavo jokio atsakymo. Atsakė tik Ispanijos 
ombudsmenas, kurio biure skundas užregistruotas Nr. 08015170.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„Atsižvelgiant į Komisijai pateiktą informaciją daroma išvada, kad Ispanijos ambasadai 
įsikišus šią bylą nagrinėja Agadyro baudžiamasis teismas, kuriam pateiktas prašymas 
pripažinti Marakešo komercinio teismo sprendimą ir užtikrinti jo vykdymą. Komisija, 
glaudžiai bendradarbiaudama su ES delegacija Rabate ir Ispanijos ambasada Maroke, atidžiai 
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stebi šios bylos raidą. Tačiau, kadangi byla vyksta Maroko teismuose, Komisija neturi 
įgaliojimų kištis.

Komisija taip pat norėtų atkreipti peticijos pateikėjo dėmesį į galiojančią 1989 m. Ispanijos ir 
Maroko dvišalį sutartį dėl investicijų savitarpio skatinimo ir apsaugos. Šioje sutartyje 
numatyta nemažai aukštų teisinės apsaugos standartų, kuriuos nukentėjęs investuotojas prieš 
investicijas priimančią valstybę gali įgyvendinti tiesiogiai, pasitelkdamas tarptautinį arbitražą.

Šiuo metu negalioja joks Europos Sąjungos ir Maroko susitarimas, pagal kurį būtų saugomos 
investicijos, nors šis klausimas ir yra pagrindinis glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškų 
laisvosios prekybos susitarimų, dėl kurių bus deramasi su keturiomis Europos ir Viduržemio 
jūros regiono šalimis (Egiptu, Tunisu, Jordanija ir Maroku). Komisija tikisi, kad į šiuos 
susitarimus įtraukus aukštus investicijų apsaugos standartus bus prisidėta gerinant ES 
investicijų šiame regione teisinį tikrumą ir stabilumą. 

Komisija negali kištis bylos nagrinėjimą Maroko nacionaliniuose teismuose. Tačiau Komisija 
remia pastangas greičiau pasiekti galutinį šio ginčo sprendimą.“


