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По-нататък ищецът твърди, че тези нарушения от своя страна са му причинили загуби, тъй като ако не бяха допуснати, UPS е
щяло да придобие TNT. Според ищеца никоя действаща разумно и с дължима грижа администрация не би забранила
предложената сделка без погрешния анализ на концентрацията на цените, анализ на ефективността, оценка на
конкурентоспособността на FedEx и оценка на близостта на конкуренцията.
Според ищеца той трябва да бъде поставен в положението, в което би бил, ако незаконосъобразното решение не беше прието
като компенсация съгласно член 340 ДФЕС.

Жалба, подадена на 29 декември 2017 г. — Eurofer/Комисия
(Дело T-835/17)
(2018/C 072/53)
Език на производството: английски
Страни
Жалбоподател: Eurofer, Association Européenne de l'Acier, ASBL (Брюксел, Белгия) (представители: J. Killick, Barrister и
G. Forwood, lawyer)
Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:
— да отмени член 2 от Регламент за изпълнение 2017/1795 от 5 октомври 2017 г. (OВ L 258, 2017 г., стp. 24),
— да постанови исканите процесуално-организационни мерки, и
— да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.
1. Първото основание е явна грешка в преценката и грешка в правото при решението сръбският внос да не се кумулира с
вноса от други четири разследвани страни, съгласно член 3, параграф 4 от основния регламент (1).
2. Второто основание е явна грешка в преценката и грешка в правото при приетото, че налагането на мерките за търговска
защита срещу Сърбия „не е необходимо“ по смисъла на член 9, параграф 2 от основния регламент, дори на деакумулирана
основа.
3. Третото основание е нарушение на член 20, параграф 2 от основния регламент, на правото на жалбоподателя на
разкриване на информация и на правото му на защита, както и нарушение на задължението за добра администрация по
член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз, дължащи се на пропуска на Комисията да разкрие маржа на
вредата (занижаване на цената) и маржа на подбиване на цената и последвалия от това отказ за внимателно и
безпристрастно разглеждане на всички аспекти на казуса.

(1)

Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година за защита срещу дъмпингов внос от страни,
които не са членки на Европейския съюз (ОВ L 176, 2016 г., стр. 21).

