SL

C 369/28

Uradni list Evropske unije

30.10.2017

Tožba, vložena 11. avgusta 2017 – EIB/Sirija
(Zadeva T-543/17)
(2017/C 369/39)
Jezik postopka: angleščina
Stranki
Tožeča stranka: Evropska investicijska banka (zastopniki: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran in F. de Borja Oxangoiti
Briones, agenti, D. Arts, odvetnik, in T. Cusworth, solicitor)
Tožena stranka: Sirska arabska republika

Predlogi
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj Siriji naloži:
— plačilo vseh zneskov, dolgovanih Evropski uniji na podlagi njene pravice do subrogacije v skladu s členi 3.01, 3.02,
4.01, 8.01 in 8.02 Syrian Healthcare Loan Agreement (kreditna pogodba v zvezi s sirskim zdravstvom), ki jih
sestavljajo:
— 62 646 209,04 EUR in 3 582 381,15 ameriških dolarjev (USD), ki so dolgovani Evropski uniji od 9. avgusta 2017
in vključujejo celotno glavnico, obresti in pogodbene zamudne obresti (obračunane od dneva zapadlosti do
9. avgusta 2017);
— dodatne pogodbene zamudne obresti, obračunane do dneva plačila po tisti letni obrestni meri, ki je višja (za vsak
posamezni mesec) od bodisi (i) obrestne mere EURIBOR, povečane za 2 % (200 bazičnih točk) (razen za plačila
v ameriških dolarjih (USD) obrestne mere LIBOR, povečane za 2 % (200 bazičnih točk), bodisi (ii) obrestne mere,
določene v členu 3.01, povečane za 0,25 % (25 bazičnih točk);
— vsi upoštevni davki, dajatve, pristojbine in profesionalni stroški, obračunani od dneva zapadlosti do dneva plačila,
vključno s stroški tega postopka;
— podredno, če bo Sodišče ugotovilo, da pravice Evropske investicijske banke s subrogacijo niso bile prenesene na
Evropsko unijo, plačilo vseh zneskov, dolgovanih Evropski investicijski banki v skladu s členi 3.01, 3.02, 4.01, 8.01
in 8.02 Syrian Healthcare Loan Agreement, ki jih sestavljajo:
— 62 646 209,04 EUR in 3 582 381,15 ameriških dolarjev (USD), ki so dolgovani Evropski uniji od 9. avgusta 2017
in vključujejo celotno glavnico, obresti in pogodbene zamudne obresti (obračunane od dneva zapadlosti do
9. avgusta 2017);
— dodatne pogodbene zamudne obresti, obračunane do dneva plačila po tisti letni obrestni meri, ki je višja (za vsak
posamezni mesec) od bodisi (i) obrestne mere EURIBOR, povečane za 2 % (200 bazičnih točk) (razen za plačila
v ameriških dolarjih (USD) obrestne mere LIBOR, povečane za 2 % (200 bazičnih točk), bodisi (ii) obrestne mere,
določene v členu 3.01, povečane za 0,25 % (25 bazičnih točk);
— vsi upoštevni davki, dajatve, pristojbine in profesionalni stroški, obračunani od dneva zapadlosti do dneva plačila,
vključno s stroški tega postopka;
— v vsakem primeru, plačilo zneskov, dolgovanih Evropski uniji ali Evropski investicijski banki, za obroke, ki bodo zapadli
po dnevu vložitve te tožbe in jih Sirija ne bo plačala, ki jih sestavljajo:
— celotna glavnica in obresti za vsak obrok;
— pogodbene zamudne obresti, obračunane od dneva zapadlosti posameznega obroka do dneva plačila s strani Sirije
po tisti letni obrestni meri, ki je višja (za vsak posamezni mesec) od bodisi (i) obrestne mere EURIBOR, povečane za
2 % (200 bazičnih točk) (razen za plačila v ameriških dolarjih (USD) obrestne mere LIBOR, povečane za 2 % (200
bazičnih točk), bodisi (ii) obrestne mere, določene v členu 3.01, povečane za 0,25 % (25 bazičnih točk);
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— plačilo vseh stroškov tega postopka na podlagi člena 134(1) Poslovnika.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en razlog.
Prvi in edini tožbeni razlog se nanaša na to, da naj bi Sirija kršila svoje pogodbene obveznosti iz členov 3.01 in 4.01 Syrian
Healthcare Loan Agreement (kreditna pogodba v zvezi s sirskim zdravstvom) plačati obroke iz te pogodbe, ko so zapadli, in
svoje obveznosti iz člena 3.02 Syrian Healthcare Loan Agreement plačati zamudne obresti po letni obrestni meri, določeni
v tem členu, za obrok, ki je zapadel, a ni bil plačan. Zato naj bi bila Sirija pogodbeno zavezana plačati vse zneske, dolgovane
na podlagi členov 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 in 8.02 Syrian Healthcare Loan Agreement.

Tožba, vložena 5. avgusta 2017 – Imabe Ibérica/SRB
(Zadeva T-544/17)
(2017/C 369/40)
Jezik postopka: španščina
Stranki
Tožeča stranka: Imabe Ibérica, S.A. (Madrid, Španija) (zastopnik: C. Aguirre de Cárcer Moreno, odvetnik)
Tožena stranka: Enotni odbor za reševanje

Predlogi
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
— šteje, da je tožba zoper Sklep (SRB/EES/2017/08) Enotnega odbora za reševanje z njegove izvršilne seje z dne 7. junija
2017, s katerim se potrjuje shema za reševanje za Banco Popular Español, S. A., vložena v skladu z določbami člena 29
Uredbe (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega
postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje
in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010, in naj po odobritvi dostopa do celotne
dokumentacije v spisu in možnosti vložitve dodatnih stališč izpodbijani sklep razglasi za ničen ali naj ga prekliče ter pri
tem tožeči stranki v celoti vrne njene premoženjske pravice v skladu z zahtevami naložitve celotne odškodnine.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Tožbeni razlogi in bistvene trditve so podobni kot v zadevah Mutualidad de la Abogacía in Hermandad Nacional de
Arquitectos Superiores y Químicos/Enotni odbor za reševanje (T-478/17), Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno in
SFL/Enotni odbor za reševanje (T-481/17), Comercial Vascongada Recalde/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-482/
17), García Suárez in drugi/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-483/17), Fidesban in drugi/Enotni odbor za reševanje
(T-484/17), Sáchez del Valle in Calatrava Real State 2015/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-497/17) ter Pablo
Álvarez de Linera Granda/Komisija in Enotni odbor za reševanje (T-498/17).

Tožba, vložena 16. avgusta 2017 – Maña in drugi/SRB
(Zadeva T-552/17)
(2017/C 369/41)
Jezik postopka: španščina
Stranke
Tožeče stranke: Maña, S.L. (Teo, Španija) in 113 drugih tožečih strank (zastopnik: P. Rúa Sobrino, odvetnik)

