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11. augustil 2017 esitatud hagi – EIP versus Süüria
(Kohtuasi T-543/17)
(2017/C 369/39)
Kohtumenetluse keel: inglise
Pooled
Hageja: Euroopa Investeerimispank (esindajad: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran ja F. de Borja Oxangoiti Briones,
advokaat D. Arts ja solicitor T. Cusworth)
Kostja: Süüria Araabia Vabariik

Nõuded
Hageja palub Üldkohtul kohustada Süüriat:
— tasuma Euroopa Liidule kõik tasumisele kuuluvad summad vastavalt Süüria tervishoidu käsitleva laenulepingu
artiklitele 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ja 8.02 nõudeõiguse ülemineku alusel järgmistes summades:
— 62 646 209,04 eurot ja 3 582 381,15 Ameerika dollarit, mis võlgnetakse Euroopa Liidule seisuga 9. august 2017 ja
mis sisaldab põhisummat, intressi ja lepingulist viivist (arvestatuna alates maksetähtajast kuni 9. augustini 2017);
— järgnev lepinguline viivis, mida arvestatakse aastamääras, mis vastab kõrgemale (mistahes järgneva ühekuulise
ajavahemiku eest) (i) määrale EURIBOR pluss 2 % (200 baaspunkti) (välja arvatud Ameerika dollarites tehtud
maksele kohaldatav määr, mis vastab LIBORile pluss 2 % (200 baaspunkti)) või (ii) fikseeritud määrale vastavalt
artiklile 3.01 pluss 0,25 % (25 baaspunkti), kuni summa on tasutud;
— kõik kohaldamisele kuuluvad maksud, lõivud, tasud ja teenustasud, mida arvestatakse alates maksetähtajast kuni
võla täieliku tasumiseni, kaasa arvatud käesoleva menetlusega seotud kulud.
— Teise võimalusena ja juhul, kui Üldkohus leiab, et nõudeõigus ei ole pangalt Euroopa Liidule üle läinud, tasuma kõik
pangale võlgnetavad summad vastavalt Süüria tervishoidu käsitleva laenulepingu artiklitele 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ja
8.02 järgmistes summades:
— 62 646 209,04 eurot ja 3 582 381,15 Ameerika dollarit, mis võlgnetakse pangale seisuga 9. august 2017 ja mis
sisaldavad põhisummat, intressi ja lepingulist viivist (arvestatuna alates maksetähtajast kuni 9. augustini 2017);
— järgnev lepinguline viivis, mida arvestatakse aastamääras, mis vastab kõrgemale (mistahes järgneva ühekuulise
ajavahemiku eest) (i) määrale EURIBOR pluss 2 % (200 baaspunkti) (välja arvatud Ameerika dollarites tehtud
maksele kohaldatav määr, mis vastab LIBORile pluss 2 % (200 baaspunkti)) või (ii) fikseeritud määrale vastavalt
artiklile 3.01 pluss 0,25 % (25 baaspunkti), kuni summa on tasutud;
— kõik kohaldamisele kuuluvad maksud, lõivud, tasud ja teenustasud, mida arvestatakse alates maksetähtajast kuni
võla täieliku tasumiseni, kaasa arvatud käesoleva menetlusega seotud kulud.
— Igal juhul tasuma võlgnetavad summad vastavalt kas Euroopa Liidule või pangale maksetega, mille tähtaeg saabub pärast
käesoleva hagiavalduse esitamist ja mida Süüria jätab tasumata, hõlmates:
— kogu põhisummat ja viivist iga makse kohta;
— lepingulist viivist, mida arvestatakse aastamääras, mis vastab kõrgemale (mistahes järgneva ühekuulise ajavahemiku
eest) (i) määrale EURIBOR pluss 2 % (200 baaspunkti) (välja arvatud Ameerika dollarites tehtud maksele kohaldatav
määr, mis vastab LIBORile pluss 2 % (200 baaspunkti)) või (ii) fikseeritud määrale vastavalt artiklile 3.01 pluss
0,25 % (25 baaspunkti), alates iga makse tähtajast kuni summa tasumiseni Süüria poolt.
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— kõiki käesoleva menetlusega seotud kulusid vastavalt kodukorra artikli 134 lõikele 1.

Väited ja peamised argumendid
Hagi põhjenduseks esitab hageja ühe väite.
Esimene ja ainus väide, et Süüria on rikkunud Süüria tervishoidu käsitleva laenulepingu artiklitest 3.01 ja 4.01 tulenevat
lepingulist kohustust tasuda laenumakseid Süüria tervishoidu käsitlevas laenulepingus kokkulepitud tähtajal ja Süüria
tervishoidu käsitleva laenulepingu artiklist 3.02 tulenevat kohustust tasuda iga tasumisele kuuluva, kuid tasumata
laenumakse eest lepingulist viivist, mida arvestatakse lepingus nimetatud aastamääras. Seetõttu on Süüria kohustatud
tasuma kõik summad vastavalt Süüria tervishoidu käsitleva laenulepingu artiklitele 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ja 8.02.

5. augustil 2017 esitatud hagi – Imabe Ibérica versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu
(Kohtuasi T-544/17)
(2017/C 369/40)
Kohtumenetluse keel: hispaania
Pooled
Hageja: Imabe Ibérica, S.A. (Madrid, Hispaania) (esindaja: advokaat C. Aguirre de Cárcer Moreno)
Kostja: Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— Tunnistada vastuvõetavaks hagi Ühtse Kriisilahendusnõukogu 7. juuni 2017. aasta täitevistungil vastu võetud otsuse
SRB/EES/2017/08, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määruse (EL) nr 806/2014
(millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute
kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust
(EL) nr 1093/2010) artiklile 29 võeti vastu finantsasutuse Banco Popular Español, A.S. kriisilahendusskeem, peale ning
pärast seda, kui võimaldatakse tutvuda toimiku kõikide materjalidega, ja antakse võimalus esitada täiendavaid nõudeid,
tühistada vaidlustatud otsus või võtta see tagasi, taastades täielikult hageja olukord tema varaliste õiguste osas vastavalt
nendele nõuetele, mis on kehtestatud täieliku hüvitamise jaoks.

Väited ja peamised argumendid
Väited ja peamised argumendid on samad, mis on esitatud kohtuasjades T-478/17, Mutualidad de la Abogacía y Hermandad
Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos vs. Ühtne Kriisilahendusnõukogu, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán y Bueno y SFL vs. Ühtne Kriisilahendusnõukogu, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde vs. komisjon ja Ühtne
Kriisilahendusnõukogu, T-483/17, García Suárez jt vs. komisjon ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu, T-484/17, Fidesban jt vs.
Ühtne Kriisilahendusnõukogu, T-497/17, Sáchez del Valle y Calatrava Real State 2015 vs. komisjon ja Ühtne
Kriisilahendusnõukogu ning T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda vs. komisjon ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu.

16. augustil 2017 esitatud hagi – Maña jt versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu
(Kohtuasi T-552/17)
(2017/C 369/41)
Kohtumenetluse keel: hispaania
Pooled
Hagejad: Maña, S.L. (Teo, Hispaania) ja teised 113 hagejat (esindaja: advokaat P. Rúa Sobrino)

