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Talan väckt den 11 augusti 2017 – EIB mot Syrien
(Mål T-543/17)
(2017/C 369/39)
Rättegångsspråk: engelska
Parter
Sökande: Europeiska investeringsbanken (ombud: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran och F. de Borja Oxangoiti Brione,
samt advokaten D. Arts och T. Cusworth, solicitor)
Svarande: Arabrepubliken Syrien

Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska förplikta Syrien att
— betala alla summor som Syrien genom subrogationsrätt är skyldig EU enligt artiklarna 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 och 8.02 i
låneavtalet avseende Syriens hälsovård inklusive
— 62 646 209,04 euro och 3 582 381,15 amerikanska dollar (USD), vilket är det belopp Syrien är skyldig EU den
9 augusti 2017, motsvarande amorteringar, ränta och dröjsmålsränta (för perioden från förfallodatumet fram till
den 9 augusti 2017),
— ytterligare straffränta till den årliga räntesats som motsvarar den högre (för alla på varandra följande perioder av en
månad) av (i) ränta motsvarande EURIBOR-räntan plus 2 % (200 baspoäng) (med undantag för utbetalningar i USD,
då en räntesats motsvarande LIBOR-räntan plus 2 % (200 baspoäng) gäller) eller (ii) den räntesats som ska betalas
enligt artikel 3.01 plus 0,25 % (25 baspoäng), från förfallodatumet för varje avbetalning tills Syrien har genomfört
betalningen, samt
— alla tillämpliga skatter, avgifter och arbetsutgifter från förfallodatumet tills Syrien har genomfört betalningen,
inklusive rättegångskostnader för förevarande förfarande,
— i andra hand, och om tribunalen bedömer att EU inte har subrogationsrätt i förhållande till banken, betala alla summor
som Syrien är skyldig banken enligt artiklarna 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 och 8.02 i låneavtalet avseende Syriens hälsovård
inklusive:
— 62 646 209,04 euro och 3 582 381,15 USD, vilket är det belopp Syrien är skyldig banken den 9 augusti 2017,
motsvarande amorteringar, ränta och dröjsmålsränta (för perioden från förfallodatumet fram till den 9 augusti
2017),
— ytterligare straffränta till den årliga räntesats som motsvarar den högre (för alla på varandra följande perioder av en
månad) av (i) ränta motsvarande EURIBOR-räntan plus 2 % (200 baspoäng) (med undantag för utbetalningar i USD,
då en räntesats motsvarande LIBOR-räntan plus 2 % (200 baspoäng) gäller) eller (ii) den räntesats som ska betalas
enligt artikel 3.01 plus 0,25 % (25 baspoäng), från förfallodatumet för varje avbetalning tills Syrien har genomfört
betalningen, samt
— alla tillämpliga skatter, avgifter och arbetsutgifter från förfallodatumet tills Syrien har genomfört betalningen,
inklusive rättegångskostnader för förevarande förfarande,
— under alla omständigheter, betala alla summor som Syrien är skyldiga banken eller EU, motsvarande amorteringar som
förfaller till betalning efter denna tillämpning och vilka Syrien har underlåtit att betala, inklusive:
— alla huvudsakliga avbetalningar jämte ränta och
— straffränta till den årliga räntesats som motsvarar den högre (för alla på varandra följande perioder av en månad) av
(i) ränta motsvarande EURIBOR-räntan plus 2 % (200 baspoäng) (med undantag för utbetalningar i USD, då en
räntesats motsvarande LIBOR-räntan plus 2 % (200 baspoäng) gäller) eller (ii) den räntesats som ska betalas enligt
artikel 3.01 plus 0,25 % (25 baspoäng), från förfallodatumet för varje avbetalning tills Syrien har genomfört
betalningen, samt
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— betala alla rättegångskostnader som är hänförliga detta förfarande enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna.

Grunder och huvudargument
Sökanden har till stöd för sin talan åberopat en grund.
Syrien har åsidosatt sina avtalsförpliktelser enligt artiklarna 3.01 och 4.01 i låneavtalet avseende Syriens hälsovård att betala
amorteringarna enligt avtalet på deras förfallodatum, och enligt artikel 3.02 i avtalet att betala dröjsmålsränta för varje
amortering som förfallit till betalning och som inte betalats, i enlighet med den årliga räntesatsen. Syrien är således
avtalsrättsligen förpliktad att betala alla summor som förfallit till betalning enligt artiklarna 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 och 8.02
i låneavtalet.

Talan väckt den 5 augusti 2017 – Imabe Ibérica mot SRB
(Mål T-544/17)
(2017/C 369/40)
Rättegångsspråk: spanska
Parter
Sökande: Imabe Ibérica, S.A. (Madrid, Spanien) (ombud: advokaten C. Aguirre de Cárcer Moreno)
Svarande: Gemensamma resolutionsnämnden

Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— fastställa att talan har väckts mot Gemensamma resolutionsnämndens beslut SRB/EES/2017/08, antaget på
verkställande möte i utökad sammansättning den 7 juni 2017, om en resolutionsordning för finansinstitutet Banco
Popular Español, S.A., enligt artikel 29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli
2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa
värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om
ändring av förordning (EU) nr 1093/2010, och, efter att ha beviljat tillgång till samtliga handlingar i målet och berett
sökanden tillfälle att inkomma med ytterligare synpunkter, ogiltigförklara eller återkalla det angripna beslutet genom att
se till att sökanden fullt ut återfår rätten att råda över sina ekonomiska rättigheter i enlighet med kravet på full
ersättning.

Grunder och huvudargument
Grunderna och huvudargumenten liknar de som åberopats i mål T-478/17, Mutualidad de la Abogacía och Hermandad
Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Gemensamma resolutionsnämnden, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán y Bueno och SFL/Gemensamma resolutionsnämnden, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Gemensamma
resolutionsnämnden, T-483/17, García Suárez m.fl./Gemensamma resolutionsnämnden, T-484/17, Fidesban m.fl./
Gemensamma resolutionsnämnden, och T-497/17, Sáchez del Valle och Calatrava Real State 2015/kommissionen och
Gemensamma resolutionsnämnden, och T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/kommissionen och Gemensamma
resolutionsnämnden.

Talan väckt den 16 augusti 2017 – Maña m.fl. mot SRB
(Mål T-552/17)
(2017/C 369/41)
Rättegångsspråk: spanska
Parter
Sökande: Maña, S.L. (Teo, Spanien) och 113 andra sökande (ombud: advokaten P. Rúa Sobrino)

