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Przedmiot

Po pierwsze, oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności art. 6 pkt 1 lit. d) decyzji Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i 
Uporządkowanej Likwidacji (SRB) SRB/EES/2017/08 z dnia 7 czerwca 2017 r., dotyczącej programu restrukturyzacji i uporządkowa-
nej likwidacji w odniesieniu do Banco Popular Español S.A., w zakresie, w jakim przepis ten przewiduje konwersję instrumentów w 
Tier II identyfikowanych za pomocą International Securities Identification Number (międzynarodowego kodu identyfikującego papier 
wartościowy, kod ISIN) pod numerem XS 0550098569 w nowe akcje Banco Popular Español, a także wstępnej wyceny dokonywanej 
przez niezależnego eksperta i wstępnej wyceny dokonywanej przez SRB, oraz po drugie, oparte na art. 266 TFUE żądanie naprawie-
nia, w następstwie stwierdzenia nieważności, szkody, jaka miała zostać poniesiona w wyniku tej konwersji.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Postępowanie w przedmiocie wniosków Banco Santander S.A., Królestwa Hiszpanii i Komisji Europejskiej o dopuszczenie do sprawy w cha-
rakterze interwenienta zostaje umorzone.

3) Carmen Liaño Reig pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji 
(SRB), z wyjątkiem kosztów związanych z wnioskami o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.

4) Liaño Reig, SRB, Banco Santander, Królestwo Hiszpanii oraz Komisja pokrywają własne koszty związane z wnioskami o dopuszczenie do 
sprawy w charakterze interwenienta.

(1) Dz.U. C 357 z 23.10.2017.

Sprawa T- Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 20 września 2019 r. – ZW/EBI

(Sprawa T-727/18 R)

(Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Służba publiczna – Niedopuszczalność)

(2019/C 432/65)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZW (przedstawiciel: adwokat T. Petsas)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Przedmiot

Złożony na podstawie art. 278 i 279 TFUE wniosek o zarządzenie środków tymczasowych polegających na zawieszeniu lub przedłu-
żeniu określonych terminów i nakazaniu przedstawienia dokumentów.

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
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