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— dodatne pogodbene zamudne obresti, obračunane do dneva plačila po letni obrestni meri, ki je vsota (i) obrestne
mere 2,5 % (250 bazičnih točk) in (ii) obrestne mere, določene v členu 3.01;
— 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 Electricity Transmission Loan Agreement, ki jih sestavljajo:
— 3 383 971,66 švicarskih frankov (CHF) in 38 934 400,51 EUR, 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 letni obrestni meri, ki je vsota (i) obrestne
mere 2,5 % (250 bazičnih točk) in (ii) obrestne mere, določene v členu 3.01;
— 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 letni obrestni meri, ki je vsota (i) obrestne mere 2,5 % (250 bazičnih točk) in (ii) obrestne mere, določene
v členu 3.01;
— 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
Electricity Transmission Loan Agreement (kreditna pogodba v zvezi s prenosom električne energije) plačati obroke iz te
pogodbe, ko so zapadli, in svoje obveznosti iz člena 3.02 Electricity Transmission 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 Electricity Transmission Loan
Agreement.
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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 Port of Tartous Loan Agreement (kreditna pogodba Port of Tartous), ki jih sestavljajo:
— 20 609 429,45 EUR, 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), 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 Port of Tartous Loan Agreement, ki jih sestavljajo:
— 20 609 429,45 EUR, 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), 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), bodisi (ii) obrestne mere, določene v členu 3.01, povečane za 0,25 % (25 bazičnih točk);
— 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 Port of
Tartous Loan Agreement (kreditna pogodba Port of Tartous) plačati obroke iz te pogodbe, ko so zapadli, in svoje obveznosti
iz člena 3.02 Port of Tartous 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 Port of Tartous Loan Agreement.

