
2. A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. 

3. A Deltafina viseli saját költségeinek háromnegyedét és az Európai 
Bizottság részéről felmerült költségek háromnegyedét, ez utóbbi 
viseli saját költségeinek egynegyedét és a Deltafina részéről felme
rült költségek egynegyedét. 

( 1 ) HL C 82., 2005.4.2. 

A Törvényszék 2010. szeptember 8-i ítélete — Bizottság 
kontra Alexiadou 

(T-312/05. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Választottbírósági kikötés — Vízhatlan bőr előállítása érde
kében műszaki fejlesztési projektre kötött szerződés — Szer
ződés nem teljesítése — Előlegek visszatérítése — Késedelmi 
kamat — Megsemmisítést követően a Törvényszék elé utalás 

— Mulasztási eljárás”) 

(2010/C 288/54) 

Az eljárás nyelve: görög 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselő: D. Triantafyllou meghatal
mazott) 

Alperes: Efrosyni Alexiadou (Thesszaloniki, Görögország) (képvi
selő: C. Matellas ügyvéd) 

Az ügy tárgya 

A Bizottság által az EK 238. cikk alapján indított kereset, amely 
arra irányul, hogy az alperest a Törvényszék kötelezze a 
Bizottság által egy, a vízhatlan bőrök előállítását célzó techno
lógiát fejlesztő projektre vonatkozó szerződés (G1ST-CT-2002- 
50227 sz. szerződés) keretén belül folyósított 23 036,31 euró 
összegű előleg késedelmi kamatokkal növelt összegének a 
visszafizetésére. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék kötelezi Efrosyni Alexiadou-t 23 036,31 euró 
összegű előleg alábbiak szerinti késedelmi kamatokkal növelt össze
gének az Európai Bizottság részére történő visszafizetésére: 

— 2003. március 1-jétől 2005. augusztus 31-ig évi 
5,25 % -os kamattal; 

— 2005. szeptember 1-jétől a tartozás teljes megfizetésének 
napjáig a belga törvényes kamat alapján számított, legfeljebb 
évi 5,25 % -os kamattal; 

2. A Törvényszék Efrosyni Alexiadou-t kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 271., 2005.10.29. 

A Törvényszék 2010. szeptember 9-i ítélete — Svájc 
kontra Bizottság 

(T-319/05. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Külkapcsolatok — Az Európai Közösség és a Svájci Állam
szövetség között a légi közlekedésre vonatkozóan létrejött 
megállapodás — A zürichi repülőtér megközelítésére vonat
kozó német intézkedések — 2408/92/EGK rendelet — Véde
lemhez való jog — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának 

elve — Az arányosság elve”) 

(2010/C 288/55) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Svájci Államszövetség (képviselők: S. Hirsbrunner, U. 
Soltész és P. Melcher ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Benyon, M. Huttunen 
és M. Niejahr, meghatalmazottak) 

Az alperest támogató beavatkozók: Németországi Szövetségi 
Köztársaság (képviselők: C.-D. Quassowski és A. Tiemann 
meghatalmazottak, segítőjük: T. Masing ügyvéd); és Landkreis 
Waldshut (képviselő: M. Núñez-Müller ügyvéd) 

Az ügy tárgya 

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a légi 
közlekedésre vonatkozóan létrejött megállapodás 18. cikke (2) 
bekezdése első mondatának, valamint a 2408/92/EGK tanácsi 
rendeletnek az alkalmazásáról szóló, 2003. december 5-i 
2004/12/EK bizottsági határozat (TREN/AMA/11/03. sz. ügy 
— a zürichi repülőtér megközelítésére vonatkozó német intéz
kedések) [az értesítés a C(2003) 4472. számú dokumentummal 
történt] HL L 4., 13. o.) megsemmisítése iránti kérelem. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja.
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