
Skarga wniesiona w dniu 8 lipca 2010 r. — DBV 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-297/10) 

(2010/C 246/63) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: DBV Deutscher Brennstoffvertrieb Würzburg 
GmbH (Würzburg, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci C. 
Rudolph i A. Günther) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności rozporządzenia Komisji (UE) nr 
404/2010 z dnia 10 maja 2010 r. nakładającego tymcza
sowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych alumi
niowych kół pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

DBV Deutscher Brennstoffvertrieb Würzburg GmbH zaskarża 
rozporządzenie (UE) nr 404/2010 ( 1 ), na mocy którego Komisja 
nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektó
rych aluminiowych kół pochodzących z Chińskiej Republiki 
Ludowej. 

Na poparcie skargi skarżąca podnosi po pierwsze naruszenie 
podstawowych przepisów proceduralnych i prawa do obrony, 
ponieważ w toku postępowania, przed wydaniem zaskarżonego 
rozporządzenia, nie została wysłuchana, ani poinformowana i w 
związku z tym nie miała możliwości podjęcia obrony i przed
stawienia swego stanowiska. 

Po drugie skarżąca podnosi zaistnienie błędu w ustaleniach 
faktycznych i nadużycie władzy. W tym względzie podniesiono, 
że stan faktyczny został ustalony i przedstawiony w sposób 
nieprawidłowy. Skarżąca wyjaśnia, że nie zostały uwzględnione 
np. czasowo wyższy kurs dolara oraz podwyższone ceny ropy 
naftowej. Ponadto, w zakresie podniesionego nadużycia władzy, 
skarżąca podnosi, że Komisja nie dochowała zasady proporcjo

nalności. Zdaniem skarżącej nadużycie władzy oraz naruszenie 
rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 ( 2 ) wynikają między innymi 
z tego, że w toku dochodzenia nie zebrano odpowiednich infor
macji celem określenia zróżnicowanych należności celnych. 

( 1 ) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 404/2010 z dnia 10 maja 2010 r. 
nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektó
rych aluminiowych kół pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej 
(Dz.U. L 117, s. 64). 

( 2 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 
r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach 
dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro
pejskiej (Dz.U. L 343, s. 51). 

Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2010 r. — Internationaler 
Hilfsfonds przeciwko Komisji 

(Sprawa T-300/10) 

(2010/C 246/64) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Niemcy) 
(przedstawiciele: adwokat H. Kaltenecker) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 29 kwietnia 
2010 r. w zakresie w jakim Komisja odmawia w niej 
dostępu do dokumentów nieujawnionych lub ujawnionych 
jedynie w części; 

— Obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Storna skarżącą wnosi skargę przeciwko decyzji Komisji z dnia 
29 kwietnia 2010 r., w której Komisja częściowo oddaliła jej 
powtórny wniosek o dostęp do nieujawnionych dokumentów 
dotyczących umowy LIEN 97-2011.
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