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Az  Európai  Unió  Bírósága
határozatának rövid tartalma:

1)      A líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések
meghozataláról  szóló,  2011.  március  2-i  204/2011/EU
tanácsi  rendelet  5.  cikkének  (2)  bekezdését  úgy  kell
értelmezni, hogy
–        az alkalmazandó olyan helyzetben, mint amilyen az
alapügyben szerepel, amelyben a viszontgarancia-szerződés
alapján járó díjakat egy európai unióbeli banknak egy olyan
líbiai  bank részére kell  megfizetnie,  amely szerepel  az  e
rendelet III. mellékletében foglalt jegyzékben, és
–         az  főszabály szerint  nem alkalmazandó  olyan
helyzetben,  mint  amilyen  az  alapügyben  szerepel,
amelyben a viszontgarancia-szerződés alapján járó díjakat
egy unióbeli  banknak  egy olyan  líbiai  bank  részére  kell
megfizetnie, amely már nem szerepel az említett rendelet
III.  mellékletében  foglalt  jegyzékben,  vagy egy unióbeli
banknak  kell  azt  megfizetnie  egy  másik  unióbeli  bank
részére,  amennyiben  a  bankgaranciát  a  líbiai  bank  egy,
ebben  a  jegyzékben  szereplő  szervezet  javára  nyújtotta,
feltéve,  hogy  az  ilyen  kifizetés  az  azon  bank,  amely  e
kifizetés  kedvezményezettje,  valamint  az  említett
jegyzékben  szereplő  szervezet  között  fennálló  jogi  vagy
pénzügyi  kapcsolatokra  tekintettel  nem  eredményezi  a
kérdéses  díjaknak  közvetett  módon  e  szervezet  javára
történő rendelkezésre bocsátását.
2)      A 204/2011 rendelet 12. cikkét úgy kell értelmezni,
hogy
–         annak  eredeti  változata  alkalmazandó,  ha  a
viszontgarancia-szerződések  alapján  járó  díjakat  egy
európai  unióbeli  banknak kell  kifizetnie  egy olyan líbiai
bank részére, amely az e rendelet III. mellékletében foglalt



jegyzékben szerepel,  valamint  egy unióbeli  banknak kell
kifizetnie egy olyan líbiai bank részére, amely nem szerepel
ebben a jegyzékben, amennyiben a bankgaranciát  a líbiai
bank egy, az említett jegyzékben szereplő szervezet javára
bocsátotta ki, azzal a feltétellel, hogy a líbiai bank a líbiai
kormány  nevében  eljáró  szervezetnek  minősül,  amit  a
kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia;
–        a 2014. január 20-i 45/2014/EU tanácsi rendelet
szerinti változata nem alkalmazandó, ha a viszontgarancia-
szerződések alapján járó díjakat egy unióbeli banknak kell
kifizetnie egy olyan líbiai bank részére, amely az e rendelet
III. mellékletében foglalt jegyzékben szerepel, valamint egy
unióbeli  banknak  kell  kifizetnie  egy  olyan  líbiai  bank
részére,  amely  nem  szerepel  ebben  a  jegyzékben,  ha  a
bankgaranciát  a  líbiai  bank  egy,  az  említett  jegyzékben
szereplő  szervezet  javára  bocsátotta  ki,  amennyiben  e
díjakat az említett rendelet hatálybalépése előtt fizették ki,
és
–        sem eredeti, sem pedig a 45/2014 rendelet szerinti
változata  nem  alkalmazandó,  ha  a  viszontgarancia-
szerződések alapján járó díjakat egy unióbeli banknak egy
másik unióbeli bank részére kell kifizetnie.
3)      A 204/2011 rendelet 9. cikkét úgy kell értelmezni,
hogy az nem alkalmazható az olyan díjak kifizetésére, mint
az alapügyben szereplő különböző szerződések alapján járó
díjak.
4)      A líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések
meghozataláról és a 204/2011/EU rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2016. január 18-i (EU) 2016/44 tanácsi
rendelet 17. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni,
hogy az alkalmazandó egy európai unióbeli bank által egy
másik  unióbeli  bank  számára  fizetendő  viszontgarancia-
díjakra  olyan  helyzetben,  mint  amilyen  az  alapügyben
szerepel,  amelyben  a  végleges  elszámolásra  e  rendelet
hatálybalépését követően kerül sor.
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