
Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności rozporządzenia wykonawczego 
Rady (UE) nr 924/2012 z dnia 4 października 2012 r. 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 91/2009 nakładające 
ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych 
elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z 
Chińskiej Republiki Ludowej w zakresie dotyczącym skarżą
cego; 

— obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy, zgodnie z którym wyłączenie z rachunku 
marży dumpingowej niektórych transakcji eksportowych 
zawartych przez skarżącego narusza art. 2 ust. 11, art. 2 
ust. 7 lit. a), art. 2 ust. 8 i 9 oraz art. 9 ust. 5 rozporzą
dzenia 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 Europejskiej, zasadę niedyskryminacji oraz art. 
2.4.2 porozumienia o stosowaniu art. VI GATT 1994. 

2) Zarzut drugi, zgodnie z którym odrzucenie niektórych 
dostosowań proponowanych przez skarżącego narusza art. 
2 ust. 10 rozporządzenia 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 Europejskiej oraz art. 2.4 porozu
mienia o stosowaniu art. VI GATT 1994. Tytułem zarzutu 
ewentualnego skarżący podnosi naruszenie przez Radę art. 
296 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
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