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— Den Europæiske Union tilpligtes som følge heraf at dække det samlede tab, som sagsøgeren har lidt, med et rimeligt
beløb, som Retten fastlægger.
— Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført et enkelt anbringende om, at der består en direkte årsagsforbindelse mellem
den ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt, dvs. skade af omdømme, og de foranstaltninger, som Rådet for Den
Europæiske Union har truffet, for hvilket ansvaret påhviler sidstnævnte.

Sag anlagt den 3. december 2015 — Othman mod Rådet
(Sag T-711/15)
(2016/C 059/37)
Processprog: fransk
Parter
Sagsøger: Razan Othman (Damaskus, Syrien) (ved advokat E. Ruchat)
Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande
— Sagsøgerens søgsmål antages til realitetsbehandling, og sagsøgeren gives medhold.
— Den Europæiske Union tilpligtes som følge heraf at dække det samlede tab, som sagsøgeren har lidt, med et rimeligt
beløb, som Retten fastlægger.
— Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført et enkelt anbringende om, at der består en direkte årsagsforbindelse mellem
den ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt, dvs. skade af omdømme, og de foranstaltninger, som Rådet for Den
Europæiske Union har truffet, for hvilket ansvaret påhviler sidstnævnte.

Sag anlagt den 3. december 2015 — Crédit Mutuel Arkéa mod ECB
(Sag T-712/15)
(2016/C 059/38)
Processprog: fransk
Parter
Sagsøger: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq-Kerhuon, Frankrig) (ved advokat H. Savoie)
Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (ECB)

Sagsøgerens påstande
— Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 5. oktober 2015 (ECB/SSM/2015 — 9695000CG7B8NLR5984/28) om
fastlæggelse af de tilsynsmæssige krav, som finder anvendelse på Groupe Crédit Mutuel, annulleres.
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Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender.
1. Med det første anbringende har sagsøgeren gjort gældende, at Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 5. oktober
2015 (herefter »afgørelsen«) er ulovlig, idet den tilsidesætter de EU-retlige bestemmelser, hvorefter ECB’s kompetence på
tilsynsområdet er indskrænket til kreditinstitutter alene. Dette anbringende er opdelt i fire led.
— Første led, hvorefter den lovgivning, der finder anvendelse på ECB på området for banktilsyn, strengt indskrænker
ECB’s kompetence til kun at omfatte kreditinstitutter og andre finansielle institutioner.
— Andet led, hvorefter Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) ikke er et kreditinstitut, og hvorefter ECB’s
tilsyn med Crédit Mutuel ikke kan ske på sidstnævntes niveau.
— Tredje led, hvorefter den omstændighed, at det er umuligt for ECB at udøve en tilsynsbeføjelse i forhold til CNCM,
bekræftes af, at ECB ikke råder over nogen sanktionsbeføjelse, hvilket den har erkendt.
— Fjerde led, hvorefter det, eftersom der ikke kan vedtages nogen foranstaltninger over for CNCM, er forgæves og retligt
forkert, at afgørelsen tilsigter at foreskrive korrigerende foranstaltninger over for Crédit Mutuel-koncernen, der ikke
har nogen juridisk status.
2. Med det andet anbringende har sagsøgeren gjort gældende, at afgørelsen ligeledes skal annulleres med den begrundelse,
at det uretmæssigt fremgår af afgørelsen, at sammenslutningen Crédit Mutuel udgør en koncern som omhandlet i de EUretlige bestemmelser, der finder anvendelse på tilsynsområdet. Dette anbringende er opdelt i tre led.
— Første led, hvorefter det almindelige princip, der er fastsat ved EU-lovgivningen, dels er et tilsyn med kreditinstitutter
på individuel basis, dels er et forstærket tilsyn på selskabskoncernniveau, forudsat at selskaberne kan ligestilles med
en enkelt enhed.
— Andet led, hvorefter de retlige betingelser, der er fastsat ved EU-lovgivningen, og hvorved det gøres muligt at føre et
forstærket tilsyn på bankkoncernsniveau, ikke er opfyldt.
— Tredje led, hvorefter ingen af de tre betingelser, der gør det muligt at føre et forstærket tilsyn med Crédit Mutuel som
helhed, er opfyldt i den foreliggende sag.
3. Med det tredje anbringende har sagsøgeren gjort gældende, at afgørelsen ligeledes skal annulleres, for så vidt som den
uretmæssigt hæver kravet om den egentlige kernekapital, som finder anvendelse på koncernen Crédit Mutuel Arkéa, fra
8 % til 11 %. Dette anbringende er opdelt i to led.
— Første led, hvorefter afgørelsen er behæftet med en retlig fejl.
— Andet led, hvorefter afgørelsen ligeledes er behæftet med skønsfejl.

Sag anlagt den 2. december 2015 — Makhlouf mod Rådet
(Sag T-714/15)
(2016/C 059/39)
Processprog: fransk
Parter
Sagsøger: Rami Makhlouf (Damaskus, Syrien) (ved advokat E. Ruchat)
Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

