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Sag anlagt den 11. august 2017 — EIB mod Syrien
(Sag T-543/17)
(2017/C 369/39)
Processprog: engelsk
Parter
Sagsøger: Den Europæiske Investeringsbank (ved P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran og F. de Borja Oxangoiti Briones,
som befuldmægtigede, samt advokat D. Arts og solicitor T. Cusworth)
Sagsøgt: Den Syriske Arabiske Republik

Sagsøgerens påstande
— Syrien tilpligtes at betale alle beløb, der på grundlag af EU’s indtrædelsesret skyldes EU i henhold artikel 3.01, 3.02,
4.01, 8.01 og 8.02 i Syrian Healthcare Loan Agreement, og som omfatter:
— 62 646 209,04 EUR og 3 582 381,15 USD, som er det beløb, der skyldes EU pr. 9. august 2017, og som udgør
hovedstol, renter og kontraktbestemte morarenter (påløbet fra forfaldsdatoen til den 9. august 2017)
— yderligere kontraktbestemte morarenter, som påløber med en årlig sats svarende til den højeste (i enhver følgende
periode på en måned) af (i) en sats svarende til EURIBOR-satsen plus 2 % (200 basispoint) (med undtagelse af enhver
udbetaling i USD finder en sats svarende til LIBOR-satsen plus 2 % (200 basispoint) anvendelse) eller (ii) den fastsatte
rentesats, der skal betales i henhold til artikel 3.01, plus 0,25 % (25 basispoint) til betaling sker
— alle gældende skatter, told, gebyrer og erhvervsmæssige omkostninger påløbet fra forfaldsdatoen indtil betaling sker,
herunder udgifter forbundet med nærværende søgsmål.
— Subsidiært til (i), og såfremt Retten finder, at EU ikke er indtrådt i EIB’s rettigheder, tilpligtes Syrien at betale alle de
beløb, som skyldes EIB i henhold til artikel 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 og 8.02 i Syrian Healthcare Loan Agreement, som
omfatter:
— 62 646 209,04 EUR og 3 582 381,15 USD, som er det beløb, der skyldes EIB pr. 9. august 2017, og som udgør
hovedstol, renter og kontraktbestemte morarenter (påløbet fra forfaldsdatoen til den 9. august 2017)
— yderligere kontraktbestemte morarenter, som påløber med en årlig sats svarende til den højeste (i enhver følgende
periode på en måned) af (i) en sats svarende til EURIBOR-satsen plus 2 % (200 basispoint) (med undtagelse af enhver
udbetaling i USD finder en sats svarende til LIBOR-satsen plus 2 % (200 basispoint) anvendelse) eller (ii) den fastsatte
rentesats, der skal betales i henhold til artikel 3.01, plus 0,25 % (25 basispoint) til betaling sker
— alle gældende skatter, told, gebyrer og erhvervsmæssige omkostninger påløbet fra forfaldsdatoen til betaling sker,
herunder udgifter forbundet med nærværende søgsmål.
— Under alle omstændigheder tilpligtes Syrien at betale de beløb, som skyldes enten EU eller EIB, for afdrag, som forfalder
efter dette søgsmåls anlæggelse, og for hvilke Syrien har undladt at betale, som omfatter:
— hovedstol og renter for hvert afdrag
— kontraktbestemte morarenter, som påløber med en årlig rentesats svarende til den højeste (i enhver følgende periode
på en måned) af (i) en sats svarende til EURIBOR-satsen plus 2 % (200 basispoint) (med undtagelse af enhver
udbetaling i USD finder en sats svarende til LIBOR-satsen plus 2 % (200 basispoint) anvendelse) eller (ii) den aftalte
rentesats, der skal betales i henhold til artikel 3.01, plus 0,25 % (25 basispoint) fra forfaldsdatoen for hvert afdrag
indtil datoen for Syriens endelige betaling.
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— Syrien tilpligtes at betale alle de sagsomkostninger, der er forbundet med nærværende søgsmål i henhold til artikel 134,
stk. 1, i Rettens procesreglement.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført et enkelt anbringende.
Det gøres gældende, at Syrien har tilsidesat sine kontraktlige forpligtelser i henhold til artikel 3.01 og 4.01 i Syrian
Healthcare Loan Agreement til at betale afdragene i henhold til Syrian Healthcare Loan Agreement, når de forfalder, og til at
betale morarenter af hvert af de forfaldne og ikke betalte afdrag forhøjet med den årlige rentesats herfor i henhold til
artikel 3.02 i Syrian Healthcare Loan Agreement. Følgelig er Syrien kontraktligt forpligtet til at betale alle skyldige beløb i
henhold til artikel 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 og 8.02 i Syrian Healthcare Loan Agreement.

Sag anlagt den 5. august 2017 — Imabe Ibérica mod SRB
(Sag T-544/17)
(2017/C 369/40)
Processprog: spansk
Parter
Sagsøger: Imabe Ibérica, S.A. (Madrid, Spanien) (ved advokat C. Aguirre de Cárcer Moreno)
Sagsøgt: Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)

Sagsøgerens påstande
— Det fastslås, at der er anlagt søgsmål mod Den Fælles Afviklingsinstans’ afgørelse SRB/EES/2017/08 truffet på det
udvidede eksekutivmøde den 7. juni 2017, hvorved der blev vedtaget en afviklingsordning for pengeinstituttet Banco
Popular Español S.A. i henhold til artikel 29 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli
2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden
for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/
2010, og der gives adgang til aktindsigt i samtlige sagsakter og til at fremsætte supplerende bemærkninger, hvorefter
den anfægtede afgørelse annulleres eller tilbagekaldes, idet sagsøgeren fuldt ud genindsættes i retten til effektivt at råde
over sine formuerettigheder i overensstemmelse med kravet om fuld erstatning.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Søgsmålsgrundene og de væsentligste argumenter er de samme som dem, der er gjort gældende i sag T-478/17, Mutualidad
de la Abogacía og Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores og Químicos mod Den Fælles Afviklingsinstans, T-481/
17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán og Bueno og SFL mod Den Fælles Afviklingsinstans, T-482/17, Comercial
Vascongada Recalde mod Kommissionen og Den Fælles Afviklingsinstans, T-483/17, García Suárez m.fl. mod
Kommissionen og Den Fælles Afviklingsinstans, T-484/17, Fidesban m.fl. mod Den Fælles Afviklingsinstans og T-497/
17, Sánchez del Valle og Calatrava Real State 2015 mod Kommissionen og Den Fælles Afviklingsinstans, og T-498/17,
Pablo Álvarez de Linera Granda mod Kommissionen og Den Fælles Afviklingsinstans.

Sag anlagt den 16. august 2017 — Maña m.fl. mod SRB
(Sag T-552/17)
(2017/C 369/41)
Processprog: spansk
Parter
Sagsøgere: Maña, S.L. (Teo, Spanien) og 113 andre sagsøgere (ved advokat P. Rúa Sobrino)

