
Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty podniesione przez stronę skarżącą
są identyczne jak w sprawie T-311/06, FMC Chemical and
Arysta Lifesciences przeciwko Europejskiemu Urzędowi ds.
Bezpieczeństwa Żywności.

Skarga wniesiona w dniu 18 listopada 2006 r. — FMC
Chemical and Arysta Lifesciences przeciwko EFSA

(Sprawa T-313/06)

(2006/C 326/140)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Otsuka Chemical Co, Ltd (Osaka, Japonia)
(przedstawiciele: K. Van Maldegem, C. Mereu, adwokaci)

Strona pozwana: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
(EFSA)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że niniejsza skarga jest dopuszczalna i zasadna;

— stwierdzenie nieważności sprawozdania końcowego EFSA
zatytułowanego „Conclusion regarding the peer review of
the pesticide risk assessment of the active substance Benfura-
carb”;

— nakazanie EFSA lub Komisji Europejskiej tytułem środka
organizacji postępowania, zgodnie z art. 63 i 64 regulaminu
Sądu, przedstawienia projektu dotyczącego (nie)włączenia
benfurakarbu do załącznika I do dyrektywy nr 91/414/
EWG, który ma zostać poddany pod głosowanie na posie-
dzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i
Zdrowia Zwierząt w dniach 22-24 listopada 2006 r. lub
podczas innego posiedzenia;

— stwierdzenie bezprawności i braku zastosowania w odnie-
sieniu do skarżących oraz przeglądu ich dokumentacji doty-
czącej benfurakarbu art. 20 rozporządzenia Komisji WE
nr 1490/2002;

— nakazanie stronie pozwanej naprawienia szkód poniesionych
przez skarżących w skutek zaskarżonych środków i orze-
czenie na tym etapie postępowania, w drodze wyroku
wstępnego, że strona pozwana jest zobowiązana naprawić
szkody poniesione przez skarżących, pozostawiając okreś-
lenie kwoty odszkodowania porozumieniu stron lub w razie
braku takiego porozumienia rozstrzygnięciu Sądu;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty podniesione przez skarżącą są
identyczne jak w sprawie T-311/06 FMC Chemical i Arysta
Lifesciences przeciwko Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeń-
stwa Żywności.

Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2006 r. — Whirlpool
Europe Srl przeciwko Radzie

(Sprawa T-314/06)

(2006/C 326/141)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Whirlpool Europe Srl (Comerio, Włochy) (przed-
stawiciele: M. Bronckers i F. Louis, adwokaci)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności ostatecznego rozporządzenia z
uwagi na to, że definicja produktów objętych rozporządze-
niem i produktów podobnych nie obejmuje wszystkich chło-
dziarko-zamrażarek mających co najmniej dwoje drzwi
umieszczone jedne koło drugich side-by-side;

— obciążenie Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca, będąca europejskim producentem elektrycznego
sprzętu gospodarstwa domowego w tym chłodziarko-zamra-
żarek, wnosi o stwierdzenie częściowej nieważności rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 1289/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r.
nakładającego ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowią-
cego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na
przywóz niektórych lodówek side-by-side pochodzących z
Republiki Korei (1).

Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi, że instytucje wspól-
notowe naruszyły art. 253 WE nie podając uzasadnienia lub
uzasadniając w niewystarczający sposób wykluczenie trzydrz-
wiowych chłodziarko-zamrażarek „side-by-side” z definicji
produktów, mając w szczególności na względzie okoliczności
niniejszej sprawy.

Skarżąca twierdzi następnie, że instytucje wspólnotowe naru-
szyły prawo skarżącej do bycia wysłuchanym, jeśli chodzi o
wykluczenie w ostatniej chwili trzydrzwiowych chłodziarko-
zamrażarek „side-by-side” z definicji produktów objętych rozpo-
rządzeniem.
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