
W ramach trzeciego zarzutu skarżąca utrzymuje, że zaskarżona
decyzja narusza ogólne zasady pewności prawa, ochrony
uzasadnionych oczekiwań oraz ochrony własności. Ponadto
skarżąca uważa, że Sąd powinien orzec, w jakim zakresie
pozwana nadużyła swoich uprawnień.

Wreszcie, w ramach czwartego zarzutu skarżąca podnosi, że
pozwana naruszyła zasadę proporcjonalności w odniesieniu do
środków zaradczych zaproponowanych w zaskarżonej decyzji.
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Żądania strony skarżącej

— zasądzenie od strony pozwanej zwrotu na rzecz Komisji
kwoty głównej w wysokości 63 349,27 EUR powiększonej
o kwotę 28 940,70 EUR odpowiadającą wysokości odsetek
za zwłokę należnych w dniu 5 maja 2008 r.;

— zasądzenie od strony pozwanej zapłaty odsetek należnych za
okres pomiędzy 6 maja 2008 r. i dniem zwrotu całości
wierzytelności w wysokości 10,91 EUR za każdy dzień
zwłoki;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsza skarga została wniesiona na podstawie art. 238 WE.

W ramach projektu „European Network of Centres for the
Advancement of Telematics in Urban and Rural Areas” (Euro-
pejska sieć ośrodków na rzecz rozwoju telematyki w obszarach
miejskich i wiejskich — ENCATA), Wspólnota Europejska repre-
zentowana przez Komisję zawarła umowę nr SU 1001 (SU)
ENCATA z dwunastoma kontrahentami, jednym z których była
strona pozwana.

Na mocy tej umowy Komisja zobowiązywała się do zapewnienia
pomocy finansowej w wykonaniu wspomnianego projektu
grupie kontrahentów, wśród których była strona pozwana.

Przewidywany czas trwania projektu wynosił 18 miesięcy.

Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 1996 r.

Komisja zobowiązała się do pokrycia nie więcej niż 50 %
kosztów projektu.

25 września 1997 r. strony zdecydowały o dokonaniu pierwszej
zmiany treści umowy.

Czas trwania projektu przedłużono z 18 do 36 miesięcy,
począwszy od dnia 1 stycznia 1996 r.

29 czerwca 1998 r. strony zdecydowały o drugiej zmianie treści
umowy, skracając czas trwania projektu z 36 do 30 miesięcy,
bez zmiany daty rozpoczęcia projektu, przewidzianej na dzień 1
stycznia 1996 r.

Ostateczne koszty projektu zatwierdzone przez Komisję były
niższe od kwot wpłaconych przez nią wcześniej w ramach
wstępnego finansowania przewidzianego w umowie nr SU 1001
(SU) ENCATA.

W konsekwencji Komisja zażądała zwrotu nadpłaty, do której
doszło przy okazji wstępnego finansowania.

Kwota należna od strony pozwanej opiewa na 63 349,27 EURO
powiększone o odsetki za zwłokę.

Przez wiele lat Komisja regularnie przypominała stronie
pozwanej o istnieniu długu i wielokrotnie kierowała do niej
żądania zapłaty. Pozwana ze swej strony konsekwentnie uzna-
wała istnienie długu i dawała wyraz woli jego spłaty kiedy tylko
będzie to możliwe, jednak do dziś nie zwróciła Komisji nawet
ułamka kwoty dłużnej powiększonej o odsetki za zwłokę, wyni-
kającej z nadpłaty na jej rzecz, do której doszło w związku ze
wstępnym finansowaniem projektu ENCATA.
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