
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Deltafina pokrywa trzy czwarte własnych kosztów i trzy czwarte 
kosztów poniesionych przez Komisję, a Komisja — jedną czwartą 
własnych kosztów i jedną czwartą kosztów poniesionych przez 
Deltafinę. 

( 1 ) Dz.U. C 82 z 2.4.2005. 

Wyrok Sądu z dnia 8 września 2010 — Komisja 
przeciwko Alexiadou 

(Sprawa T-312/05) ( 1 ) 

(Klauzula arbitrażowa — Umowa dotycząca projektu rozwoju 
technologii w zakresie produkcji nieprzepuszalnych skór — 
Niewykonanie umowy — Zwrot zaliczki — Odsetki za zwłokę 
— Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu wyroku — 

Postępowanie zaoczne) 

(2010/C 288/54) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciel: D. Trianta
fyllou, pełnomocnik) 

Strona pozwana: Efrosyni Alexiadou (Saloniki, Grecja) (przedsta
wiciel: adwokat C. Matellas) 

Przedmiot 

Skarga wniesiona przez Komisję na mocy art. 238 WE w celu 
uzyskania zwrotu kwoty 23 036,31 EUR, wypłaconej przez nią 
stronie pozwanej w ramach umowy dotyczącej projektu 
rozwoju technologii przeznaczonej do produkcji nieprzepusz
czalnych skór (umowa G1ST-CT-2002-50227), wraz z odset
kami za zwłokę. 

Sentencja 

1) Nakazuje się zwrot przez Efrosyni Alexiadou na rzecz Komisji 
Europejskiej kwoty 23 036,31 EUR wraz z odsetkami za zwłokę,: 

— w wysokości 5,25 % w stosunku rocznym za okres od dnia 1 
marca 2003 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r., 

— wg rocznej stopy odsetek mającej zastosowanie na podstawie 
prawa belgijskiego, lecz nie wyższej niż 5,25 % w stosunku 
rocznym, za okres od dnia 1 sierpnia 2005 r. do dnia całko
witej spłaty należności. 

2) Efrosyni Alexiadou zostaje obciążona kosztami postępowania 

( 1 ) Dz.U. C 271 z 29.10.2005. 

Wyrok Sądu z dnia 9 września 2010 r. — Szwajcaria 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-319/05) ( 1 ) 

(Stosunki zewnętrzne — Umowa między Wspólnotą Euro
pejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu 
lotniczego — Niemieckie przepisy dotyczące dostępu do portu 
lotniczego w Zurychu — Rozporządzenie (EWG) nr 2408/92 
— Prawo do obrony — Zasada niedyskryminacji — Zasada 

proporcjonalności) 

(2010/C 288/55) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Konfederacja Szwajcarska (przedstawiciele: 
adwokaci S. Hirsbrunner, U. Soltész i P. Melcher) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Benyon, 
M. Huttunen i M. Niejahr, pełnomocnicy) 

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Republika Federalna 
Niemiec (przedstawiciele: C.-D. Quassowski i A. Tiemann, 
pełnomocnicy, wspierani przez adwokata T. Masinga); i 
Landkreis Waldshut (przedstawiciel: adwokat M. Núñez-Müller) 

Przedmiot 

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 
2004/12/WE z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania 
art. 18 ust. 2 zdanie pierwsze umowy między Wspólnotą Euro
pejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotni
czego oraz rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 (sprawa 
TREN/AMA/11/03 — niemieckie przepisy dotyczące dostępu 
do lotniska w Zurychu) (Dz.U. 2004 L 4, s. 13) 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona.
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