
— stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (WE) nr 
1136/2006 ( 1 ) w zakresie, w którym nakłada ono cło anty
dumpingowe na mechanizmy dźwigniowe produkowane 
przez skarżącą przekraczające kwotę należności celnych, 
która byłaby wymagalna, gdyby nie zostało przeprowadzone 
kwestionowane dostosowanie ceny eksportowej 

— obciążenie Rady kosztami postępowania, w tym kosztami 
postępowania w pierwszej instancji 

Zarzuty i główne argumenty 

Skarżąca podnosi, że w zaskarżonym wyroku nie nadano 
właściwego skutku prawnego pojęciu wartości normalnej zdefi
niowanemu w art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 384/96 ( 2 ) w sprawie ochrony przed dumpingowym przy
wozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europej
skiej w zmienionym brzmieniu. W związku z tym w zaska
rżonym wyroku błędnie wyciągnięto wniosek, że określona 
zgodnie z tym przepisem analogiczna wartość normalna odpo
wiada momentowi, w którym sporne produkty opuszczają linię 
produkcyjną w Chinach, chociaż w wyroku tym stwierdzono, że 
koszty ogólne i administracyjne (SG&A) zarówno w przypadku 
sprzedaży wewnętrznej, jak również w przypadku sprzedaży 
eksportowej nie są ponoszone przez przedsiębiorstwa w 
Chinach, lecz przez przedsiębiorstwa powiązane mające siedzibę 
w kraju z gospodarką rynkową, a mianowicie w Hong Kongu. 
Ten nieprawidłowy wniosek prowadzi do tego, że zaskarżony 
wyrok narusza art. 2 ust. 10 rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 384/96 w zmienionym brzmieniu poprzez utrzymanie 
dostosowania ceny eksportowej przyjętego przez Radę i 
Komisję, polegającego na odjęciu kosztów SG&A i zysków 
przedsiębiorstw powiązanych w Hong Kongu. 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1136/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. 
nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o osta
tecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz 
mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki 
Ludowej (Dz.U. L 205, s. 1) 

( 2 ) DzU. L 56, s. 1. 

Skarga wniesiona w dniu 10 grudnia 2009 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Republice Greckiej 

(Sprawa C-512/09) 

(2010/C 37/31) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: Iro 
Dimitriou i A. Margelis) 

Strona pozwana: Republika Grecka 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że Republika Grecka uchybiła swoim zobowią
zaniom wynikającym z art. 26 ust. 1 dyrektywy 
2006/66/WE ( 1 ) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz 
zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 
91/157/EWG, nie przyjmując przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zasto
sowania się do tej dyrektywy bądź w każdym razie nie 
powiadamiając o nich Komisji. 

— obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin transpozycji dyrektywy 2006/66/WE do prawa krajo
wego upłynął w dniu 26 września 2008 r. 

( 1 ) Dz.U. L 266 z 26.9.2006, s. 1. 

Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2009 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Królestwu Belgii 

(Sprawa C-513/09) 

(2010/C 37/32) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Peere i 
A. Marghelis, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Belgii 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zasto
sowania się do dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i 
akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz 
uchylającej dyrektywę 91/157/EWG ( 1 ), a w każdym razie 
nie powiadamiając Komisji o ich przyjęciu, Królestwo Belgii 
uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej 
dyrektywy;
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