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3. priteisti iš Komisijos ir iš bet kurios kitos šalies, kuriai gali būti leista įstoti į bylą vykstant procesui palaikyti Komisijos
reikalavimų, bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi vienu pagrindu.
Komisija pažeidė 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo
importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1) 8 straipsnio 1, 9 ir 10 dalis ir 10 straipsnio
5 dalį bei 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto
importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (2) 13 straipsnio 1, 9 ir 10 dalis ir 16 straipsnio 5 dalį, kai paskelbė
negaliojančiomis sąskaitas faktūras ir tuomet nurodė muitinei rinkti mokesčius, lyg jokia galiojanti sąskaita faktūra nebuvo
išduota ir pateikta muitinei tuomet, kai prekes buvo leista pateikti į apyvartą.
Šis ieškinio pagrindas grindžiamas 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1238/2013, kuriuo
importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams
moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) nustatomas galutinis antidempingo
muitas ir laikinojo muito galutinis surinkimas (3), 3 straipsnio 2 dalies ir 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos įgyvendinimo
reglamento (ES) Nr. 1239/2013, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies
Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims
(t. y. elementams) nustatomas galutinis kompensacinis muitas (4), 2 straipsnio 2 dalies, kurios suteikia Komisijai teisę
pripažinti įmonės sąskaitas faktūras negaliojančiomis, neteisėtumu.
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2017 m. gruodžio 1 d. pareikštas ieškinys byloje GE Healthcare / Komisija
(Byla T-783/17)
(2018/C 042/48)
Proceso kalba: anglų
Šalys
Ieškovė: GE Healthcare A/S (Oslas, Norvegija), atstovaujama baristerio D. Scannell, solisitorių G. Castle ir S. Oryszczuk,
Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai
Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
— panaikinti 2017 m. lapkričio 23 d. Europos Komisijos sprendimą C(2017) 7941 final, kuriuo sustabdyti ieškovės
leidimai prekiauti „Omniscan“ (INN gadodiamide),
— priteisti iš Komisijos ieškovės teisinio atstovavimo išlaidas ir kitas, su šiuo ieškiniu susijusias išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.
1. Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad ginčijamu sprendimu pažeidžiamas Direktyvos 2001/83/EB (1)
116 straipsnis.
2. Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad ginčijamu sprendimu pažeidžiamas atsargumo principas.
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3. Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad ginčijamu sprendimu pažeidžiamas diskriminacijos draudimo principas.
4. Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad ginčijamas sprendimas bet kuriuo atveju yra neproporcingas.
5. Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad ginčijamu sprendimu pažeidžiamas bendrasis gero administravimo
principas.

(1)

2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms
skirtus vaistus (OL L 311, 2001, p. 67; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 69).

2017 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje BTC / Komisija
(Byla T-786/17)
(2018/C 042/49)
Proceso kalba: vokiečių
Šalys
Ieškovė: BTC GmbH (Bolcanas, Italija), atstovaujama advokatų L. von Lutterotti ir A. Frei
Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai
Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
— panaikinti 2017 m. rugsėjo 27 d. Europos Komisijos priemonę Nr. Ares (2017) 4799558 dėl skirtų finansinių lėšų
susigrąžinimo, atitinkamą 2017 m. spalio 2 d. debeto avizą Nr. 3241712708 ir 2017 m. spalio 2 d. pranešimą
Ares (2017) 4790311, kurie visi 2017 m. spalio 4 d. pristatyti elektroniniu paštu į info@btc-srl.com, taip pat visus kitus
(įskaitant nežinomus) teisės aktus, priimtus prieš abu minėtuosius, su jais susiję arba skirti jiems vykdyti;
— nepatenkinus pirmojo reikalavimo, nagrinėjant arbitražinį ieškinį pagal SESV 272 straipsnį ir 2007 m. birželio 29 d.
susitarimo dėl dotacijos Nr. C046311 5 straipsnio 2 dalį pripažinti, kad ieškovės neprivalo mokėti sumos, kurios
Europos Komisija pareikalavo iš ieškovės 2017 m. spalio 2 d. debeto aviza Nr. 3241712708, todėl ieškovė turi teisę šią
sumą pasilikti sau;
— nepatenkinus ir antrojo reikalavimo, vėlgi nagrinėjant arbitražinį ieškinį pagal SESV 272 straipsnį ir 2007 m. birželio 29 d.
susitarimo dėl dotacijos Nr. C046311 5 straipsnio 2 dalį ir tik tuo atveju, jei ieškovė Europos Komisijai pagal
2007 m. birželio 29 d. susitarimą dėl dotacijos Nr. C046311 turėtų sumokėti kokią nors sumą, nustatyti ieškovės bet
kuriuo atveju mokėtiną sumą, tačiau mažesnę nei Europos Komisija yra nurodžiusi 2017 m. spalio 2 d. debeto avizoje
Nr. 3241712708;
— bet kuriuo atveju pagal Procedūros reglamento 134 straipsnį priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas; vadovaujantis
Italijos teisingumo ministerijos dekretu Nr. 55/2014 patvirtintais Atlygio už advokatų teikiamas paslaugas dydžiais,
bylinėjimosi išlaidos sudaro 30 000 EUR, 15 proc. dydžio fiksuotas išlaidų atlyginimas pagal Italijos teisingumo
ministerijos dekreto Nr. 55/2014 15 straipsnį, 4 proc. dydžio įstatyme numatyta įmoka į Advokatūros kasą ir 22 proc.
dydžio PVM (jeigu turi būti mokamas); tikslesnis, nuo patirtų sąnaudų priklausantis bylinėjimosi išlaidų dydis bus
nurodytas vykstant procesui.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi septyniais pagrindais.
1. Pirmasis ieškinio pagrindas: ginčijamos priemonės negaliojimas dėl senaties pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/
95 (1) 3 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą.

