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Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— na podlagi člena 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije
za nično razglasi odločbo Evropske komisije, ki je bila
sporočena z dopisom št. H4/JN/Ref.t13.000011 z dne 3.
januarja 2013 in s katero je bila tožeča stranka obveščena
o tem, da Komisija ne bo preučila njene prošnje za
priznanje statusa podjetja, ki se razvija v tržnem gospodar
stvu, vložene na podlagi člena 2(7)(b) Uredbe Sveta (ES) št.
1225/2009, v okviru protidampinškega postopka v zvezi z
uvozom fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in
njihovih ključnih sestavnih delov s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske, začetega 6. septembra 2012 (AD 590);

— na podlagi člena 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije
za nično razglasi odločbo Evropske komisije, ki je bila
sporočena z dopisom št. H4/JN/Ref.t13.000011 z dne 3.
januarja 2013 in s katero je bila tožeča stranka obveščena
o tem, da Komisija ne bo preučila njene prošnje za
priznanje statusa podjetja, ki se razvija v tržnem gospodar
stvu, vložene na podlagi člena 2(7)(b) Uredbe Sveta (ES) št.
1225/2009, v okviru protidampinškega postopka v zvezi z
uvozom fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in
njihovih ključnih sestavnih delov s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske, začetega 6. septembra 2012 (AD 590);

— na podlagi člena 277 Pogodbe o delovanju Evropske unije
razglasi, da se Uredba (EU) št. 1168/2012 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o spremembi
Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 o zaščiti proti dampin
škemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti
(UL L 344, str. 1) ne uporabi v delu, ki se nanaša na tožečo
stranko;

— na podlagi člena 277 Pogodbe o delovanju Evropske unije
razglasi, da se Uredba (EU) št. 1168/2012 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o spremembi
Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 o zaščiti proti dampin
škemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti
(UL L 344, str. 1) ne uporabi v delu, ki se nanaša na tožečo
stranko;

— in zato Komisiji ter morebitnim intervenientkam naloži
plačilo vseh stroškov.

— in zato Komisiji ter morebitnim intervenientkam naloži
plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Tožeča stranka v utemeljitev tožbe zatrjuje en sam tožbeni
razlog, ki je enak tistemu iz zadeve Zhejiang Heda Solar Tech
nology proti Komisiji, T-143/13.

Tožba, vložena 13. marca 2013 – Zhejiang Sunflower Light
Energy Science & Technology proti Komisiji

Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Tožeča stranka v utemeljitev tožbe zatrjuje en sam tožbeni
razlog, ki je enak tistemu iz zadeve Zhejiang Heda Solar Tech
nology proti Komisiji, T-143/13.

Tožba, vložena 13. marca 2013 – Zhejiang Yuhui Solar
Energy Source proti Komisiji

(Zadeva T-146/13)

(Zadeva T-147/13)

(2013/C 123/43)

(2013/C 123/44)

Jezik postopka: francoščina
Stranki
Tožeča stranka: Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Tech
nology LLC (Shaoxing, Kitajska) (zastopnika: V. Akritidis in Y.
Melin, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Jezik postopka: francoščina
Stranki
Tožeča stranka: Zhejiang Yuhui Solar Energy Source (Jiashan,
Kitajska) (zastopnika: V. Akritidis in Y. Melin, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

