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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1211/2011, ko Juan Luis Gil Ruiz vārdā iesniedza Spānijas 
valstspiederīgā Custodia Gómez Zamora, par Marokā nelikumīgi atņemtu 
uzņēmumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pārstāv savu vīru, Spānijas pilsoni, kas bijis vienīgais 
rīkotājdirektors (56 % akciju īpašnieks) viņam piederošajā uzņēmumā Marokā — Congelados 
Saharaui SARL. Pavadījis kādu laiku Marokā ieslodzījumā un zaudējis savu uzņēmumu, viņš 
uzzināja, ka kopš 2005. gada uzņēmuma darbība turpinās nelikumīgi iecelta pārvaldnieka 
vadībā. J. L. Gil Ruiz 2007. gadā Marokā iesniedza sūdzību Marrākešas Apelācijas 
komerctiesā ar lūgumu atcelt valdes 2005. gada 29. maijā nelikumīgi pieņemto lēmumu un 
atdot uzņēmumu viņa īpašumā. Tiesas spriedums bija viņam labvēlīgs, tomēr lēmums nav 
izpildīts. Lūgumraksta iesniedzēja paskaidro, ka viņi ir iesnieguši savu lietu Spānijas karalim, 
Spānijas Ārlietu ministrijai, Andalūzijas reģionālajām un vietējām pašvaldībām, Andalūzijas 
ombudam, kā arī Spānijas ārējām pārstāvniecībām Marokā, taču atbildi nav saņēmuši. Tikai 
Spānijas ombuds atbildējis un reģistrējis sūdzību ar numuru 08015170.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 28. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

„No Komisijas rīcībā esošās informācijas izriet, ka minētā lieta pēc Spānijas vēstniecības 
iejaukšanās ir nodota izskatīšanai Agādīras Krimināltiesā, kurai lūgts apstiprināt Marrākešas 
Komerctiesas lēmumu un nodrošināt tā izpildi. Komisija ciešā sadarbībā ar ES delegāciju 
Rabātā un Spānijas vēstniecību Marokā cieši seko līdzi šīs lietas tālākai virzībai. Bet, tā kā 
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lieta ir nodota izskatīšanai Marokas tiesās, Komisija nav tiesīga iejaukties.

Komisija vēlas arī pievērst lūgumraksta iesniedzējas uzmanību spēkā esošajam Spānijas un 
Marokas līgumam par investīciju savstarpējo veicināšanu un aizsardzību, kas noslēgts 
1989. gadā. Minētajā līgumā ir paredzētas vairākas stingras tiesiskās aizsardzības normas, 
kuras cietušais investors ar starptautiskās arbitrāžas starpniecību var tieši izmantot pret valsti, 
kurā viņš investējis līdzekļus.

Pašlaik starp Eiropas Savienību un Maroku nav noslēgts nolīgums par investīciju aizsardzību, 
lai gan tas ir viens no pamatelementiem, kas iekļaujami detalizētos un vispusīgos brīvās 
tirdzniecības nolīgumos, par kuriem nākotnē būs jāvienojas ar četrām Euromed valstīm —
Ēģipti, Tunisiju, Jordāniju un Maroku. Komisija pauž cerību, ka stingru investīciju 
aizsardzības normu iekļaušana šādos nolīgumos nākotnē palīdzēs uzlabot ES investīciju 
juridisko drošību un stabilitāti šajā reģionā. 

Komisija nav tiesīga iejaukties lietā, kas nodota izskatīšanai Marokas valsts tiesās. Tai pašā 
laikā Komisija atbalsta pieliktos pūliņus nolūkā paātrināt šā konflikta galīgo izskatīšanu.”


