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Ответник: Единен съвет за преструктуриране

Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:
— да отмени обжалваното решение, да остави без последици извършените сделки и да възстанови собствеността на Banco
Popular Español, S.A. на акционерите и притежателите на облигации, като ги постави в положението им преди намесата;
— в случай, че това не е възможно, при всички случаи да остави без последици конвертирането на облигациите в акции,
като запази притежателите на облигации в положението, в което те са се намирали към 6 юни 2017 г. Да обезщети
притежателите на акциите със заплащане, съответстващо на реалната стойност на банката и съответно на акциите към
30 юни 2016 г.

Основания и основни доводи
Основанията и основните доводи са подобни на изтъкнатите по дела T-478/17, Mutualidad de la Abogacía и Hermandad
Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Единен съвет за преструктуриране, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán y Bueno и SFL/Единен съвет за преструктуриране, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Комисия и Единен
съвет за преструктуриране, T-483/17, García Suárez и др./Комисия и Единен съвет за преструктуриране, T-484/17, Fidesban
и др./Единен съвет за преструктуриране, T-497/17, Sáchez del Valle и Calatrava Real State 2015/Комисия и Единен съвет за
преструктуриране, и T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Комисия и Единен съвет за преструктуриране.

Иск, предявен на 11 август 2017 г. — ЕИБ/Сирия
(Дело T-539/17)
(2017/C 369/35)
Език на производството: английски
Страни
Ищец: Европейска инвестиционна банка (представители: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran и F. de Borja Oxangoiti
Briones, D. Arts, lawyer, и T. Cusworth, solicitor)
Ответник: Сирийска арабска република

Искания на ищеца
Ищецът иска от Общия съд да осъди Сирия да плати:
— Всички суми, дължими на Европейския съюз съгласно членове 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 и 8.02 oт Споразумението за заем
Al Thawra по силата на суброгация, а именно:
— 404 792,06 EUR, 954 331,07 GBP (британски лири), 29 130 433,00 JPY (японски йени) и 1 498 184,58 USD
(американски долари), представляващи дължимата на Европейския съюз сума към 9 август 2017 г., включваща
главници, лихви и договорни неустойки за неизпълнение (начислени от падежа до 9 август 2017 г.),
— допълнителна договорна неустойка за неизпълнение в годишен размер, уточнен в член 3.02, до окончателното
плащане,
— всички дължими такси, глоби и възнаграждения, считано от падежа до окончателното плащане, включително
разноските за настоящото съдебно производство;
— При условията на евентуалност спрямо горните искания и в случай че Съдът приеме, че Европейския съюз не се е
суброгирал в правата на ЕИБ, всички дължими на ЕИБ суми съгласно членове 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 и 8.02 oт
Споразумението за заем Al Thawra Loan, а именно:
— 404 792,06 EUR, 954 331,07 GBP, 29 130 433,00 JPY и 1 498 184,58 USD, представляващи дължимата на ЕИБ
сума към 9 август 2017 г., включваща главници, лихви и договорни неустойки за изпълнение (начислени от падежа
до 9 август 2017 г.),
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— допълнителна договорна неустойка за неизпълнение в годишен размер, уточнен в член 3.02, до окончателното
плащане,
— всички дължими такси, глоби и възнаграждения, считано от падежа до окончателното плащане, включително
разноските за настоящото съдебно производство;
— При всички случаи, всички суми, дължими било на Европейския съюз, било на ЕИБ, за вноските, които ще станат
изискуеми след предявяването на иска и не бъдат платени от Сирия, а именно:
— всички главници, лихви и неустойки за всяка вноска,
— договорна неустойка за неизпълнение в годишен размер, уточнен в член 3.02, до окончателното плащане от страна на
Сирия;
— Всички разноски, свързани с настоящото производство съгласно член 134, параграф 1 oт Процедурния правилник.

Основания и основни доводи
В подкрепа на иска си ищецът излага едно основание.
Първото и единствено основание е неизпълнение от страна на Сирия на договорните ѝ задължения по членове 3.01 и 4.01 от
Споразумението за заем Al Thawra за плащане на вноските по силата на Споразумението за заем Al Thawra при настъпване
на падежа на всяка от тях, и по член 3.02 oт Споразумението за заем Al Thawra за плащане на неустойка за неизпълнение за
всяка изискуема и неплатена вноска, в размер на посочения в това споразумение годишен процент. Следователно Сирия е
длъжна по силата на договора да плати всички посочени в членове 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 и 8.01 и 8.02 от Споразумението
за заем Al Thawra суми.

Иск, предявен на 11 август 2017 г. — ЕИБ/Сирия
(Дело T-540/17)
(2017/C 369/36)
Език на производството: английски
Страни
Ищец: Европейска инвестиционна банка (представители: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran и F. de Borja Oxangoiti
Briones; D. Arts, lawyer, и T. Cusworth, solicitor)
Ответник: Сирийска арабска република

Искания на ищеца
Ищецът иска от Общия съд да осъди Сирия да плати:
— Всички суми, дължими на Европейския съюз съгласно членове 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 и 8.02 от Споразумението за заем
за доставка на електричество по силата на суброгация, а именно:
— 52 657 141,77 EUR, представляващи сумата, дължима на Европейския съюз към 9 август 2017 г., включваща
главници, лихви и договорни неустойки (начислени от падежа до 9 август 2017 г.),
— допълнителна договорна неустойка за неизпълнение в размер, равен на по-високия процент (за всеки последователен
период от един месец) между: (i) релевантния междубанков лихвен процент, увеличен с 2 % (200 базисни пункта)
или (ii) процента по член 3.01, увеличен с 0,25 % (25 базисни пункта), от падежа на всяка вноска до окончателното
плащане,
— всички дължими такси, глоби и възнаграждения, считано от падежа до окончателното плащане, включително
разноските за настоящото съдебно производство;

