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Sökanden yrkar att tribunalen ska

Sökanden yrkar att tribunalen ska

— med stöd av artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt ogiltigförklara Europiska kommissionens be
slut, vilket meddelades sökanden genom skrivelse nr H4/JN/
Ref.t13.000011 av den 3 januari 2013, om att kommissio
nen inte skulle bedöma sökandens ansökan om att tillerkän
nas status som företag som verkar i en marknadsekonomi,
som getts in i enlighet med artikel 2.7 b i rådets förordning
nr 1225/2009 inom ramen för det antidumpningsförfarande
avseende import av solcellsmoduler av kristallint kisel och
väsentliga komponenter med ursprung i Folkrepubliken Kina
som inleddes den 6 september 2012 (AD 590),

— ogiltigförklara, med tillämpning av artikel 263 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt, Europeiska kommis
sionens beslut, som delgetts genom skrivelse av den 3 ja
nuari 2013, nr H4/JN/Ref.t13.000011, i vilket sökanden
underrättas om att kommissionen inte kommer att pröva
sökandens begäran om att anses som ett företag som verkar
i en marknadsekonomi, vilken ingetts med stöd av artikel
2.7 b i rådets förordning nr 1225/2009 inom ramen för ett
antidumpningsförfarande beträffande import av solcells
moduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter
med ursprung i Folkrepubliken Kina, som inletts den 6
september 2012 (AD 590),

— förklara att Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1168/2012 av den 12 december 2012 om ändring av
rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dum
pad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska
gemenskapen (EUT L 344, s. 1) inte är tillämplig avseende
sökanden inom ramen för förevarande talan, med stöd av
artikel 277 i fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, och

— förklara att Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1168/2012 av den 12 december 2012 om ändring av
rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dum
pad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska
gemenskapen (EUT L 344, s. 1) inte kan tillämpas i sökan
dens fall vad avser förevarande talan, i enlighet med artikel
277 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

— följaktligen förplikta kommissionen och eventuella interve
nienter att ersätta rättegångskostnaderna

— följaktligen förplikta kommissionen och eventuella interve
nienter att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökanden samma grund som
åberopats i mål T-143/13, Zhejiang Heda Solar Technology mot
kommissionen.

Talan väckt den 13 mars 2013 — Zhejiang Sunflower Light
Energy Science & Technology mot kommissionen

Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökanden en enda grund, som är
identisk med den åberopade grunden i mål T-143/13, Zhejiang
Heda Solar Technology mot kommissionen.

Talan väckt den 13 mars 2013 — Zhejiang Yuhui Solar
Energy Source mot kommissionen
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Rättegångsspråk: franska
Parter
Sökande: Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology
LLC (Shaoxing, Kina) (ombud: advokaterna V. Akritidis och Y.
Melin)

Svarande: Europeiska kommissionen

Rättegångsspråk: franska
Parter
Sökande: Zhejiang Yuhui Solar Energy Source Co. Ltd (Jiashan,
Kina) (ombud: advokaterna V. Akritidis och Y. Melin)

Svarande: Europeiska kommissionen

