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W ramach trzeciego zarzutu skarżąca podnosi, że Komisja
naruszyła zasady i cele nowych ram prawnych w dziedzinie
łączności elektronicznej przy ocenie zasadności i odpowiedniości rozwiązań zaproponowanych przez IBTP. W szczególności skarżąca podnosi, że sformułowanie przez Komisję
postulatu zastosowania opłat za zakończenia symetryczne jest
oczywiście sprzeczny z zasadami proporcjonalności i niedyskryminacji, ponieważ Komisja dostatecznie nie uwzględniła
sytuacji skarżącej i obiektywnych różnic istniejących pomiędzy
nią a innymi operatorami telefonii ruchomej. Poza tym
skarżąca podnosi, że przepisy taryfowe zatwierdzone przez
Komisję stanowią nadużycie władzy i naruszają art. 2 dyrektywy 2002/77/WE (2).

(1) Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci
i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa), (Dz.U. 2002 L
108, str. 33).
(2) Dyrektywa Komisji 2002/77/WE z dnia 16 września 2002 r. w
sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej, (Dz.U. 2002 L 249, str. 21).
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pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (1) w zakresie, w
którym rozporządzenie to ma zastosowanie do skarżącej.
Na poparcie swych żądań skarżąca podnosi, że określając cenę
eksportową skarżącej na poziomie ex-factory w Chinach, w
której nie zostały uwzględnione koszty sprzedaży oraz wydatki
ogólne i administracyjne, pomimo że wydatki takie są uwzględnione w wartości normalnej, instytucje Wspólnoty naruszyły
art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego (2).
Skarżąca podnosi ponadto, że nie weryfikując informacji
dotyczących kosztów sprzedaży oraz wydatków ogólnych i
administracyjnych poniesionych przez spółkę trudniącą się
sprzedażą produktów na rzecz skarżącej w celu ustalenia, czy
cena eksportowa skarżącej powinna zostać określona na
poziomie cen tej spółki, a nie na poziomie cen fabryki
skarżącej w Chinach, instytucje Wspólnoty naruszyły zasadę
dobrej administracji i rzetelnego dochodzenia.
Wreszcie, skarżąca podnosi, że zmieniając metodę określania
wartości normalnej bez jakiegokolwiek obiektywnego uzasadnienia, instytucje Wspólnoty naruszyły art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego i zasady dobrej administracji i obiektywnej oceny.

(1) Dz.U. 2006 L 205, str. 1.
(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w
sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów
niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. 1996 L 56,
str. 1).

(Sprawa T-296/06)
(2006/C 310/47)
Język postępowania: angielski
Skarga wniesiona w dniu 17 października 2006 r. —
Majątek Hutniczy przeciwko Komisji
(Sprawa T-297/06)

Strony

(2006/C 310/48)
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Żądania strony skarżącej
— Stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (WE)
nr 1136/2006 w zakresie, w którym ma ono zastosowanie
do strony skarżącej oraz
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Polska) (Przedstawiciele: adwokaci C. Rapin i E. Van den Haute)
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— obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty
Skarżąca będąca producentem mechanizmów dźwigniowych
żąda stwierdzenia nieważności rozporządzenia Rady (WE)
nr 1136/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i
stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego
nałożonego na przywóz mechanizmów dźwigniowych

Żądania strony skarżącej
— uznanie niniejszej skargi za dopuszczalną;
— stwierdzenie nieważności art. 3 i 4 decyzji Komisji z dnia 5
lipca 2005 r. w sprawie pomocy udzielonej przez Polskę
Hucie Częstochowa SA (zgłoszonej pod numerem C (2005)
1962];

