
Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie, na podstawie art. 263 traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej, nieważności decyzji Komisji Euro
pejskiej doręczonej pismem z dnia 3 stycznia 2013 r., o 
numerze H4/JN/Ref.t13.000011, w którym Komisja infor
muje skarżącą, że nie rozpatrzy jej wniosku o uznanie za 
przedsiębiorstwo działające w warunkach gospodarki rynko
wej, złożonego na podstawie art. 2 ust. 7 lit. b) rozporzą
dzenia Rady nr 1225/2009 w ramach postępowania anty
dumpingowego dotyczącego przywozu ogniw fotowoltaicz
nych z krzemu krystalicznego i ich głównych kompo
nentów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, 
wszczętego w dniu 6 września 2012 r. (AD 590); 

— stwierdzenie, że do skarżącej w postępowaniu w przed
miocie skargi nie ma zastosowania zgodnie z art. 277 trak
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1168/2012 z 
dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1225/2009 w sprawie ochrony przed przy
wozem produktów po cenach dumpingowych z krajów 
niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 
344, s. 1); 

— w związku z powyższym obciążenie Komisji i ewentualnych 
interwenientów kosztami postępowania w całości. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi jeden zarzut, iden
tyczny z zarzutem podniesionym w sprawie T-143/13 Zhejiang 
Heda Solar Technology przeciwko Komisji. 

Skarga wniesiona w dniu 13 marca 2013 r. — Zhejiang 
Sunflower Light Energy Science & Technology przeciwko 

Komisji 

(Sprawa T-146/13) 

(2013/C 123/43) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Zhejiang Sunflower Light Energy Science & 
Technology LLC (Shaoxing, Chiny) (przedstawiciele: V. Akritidis 
i Y. Melin, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 
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Skarga wniesiona w dniu 13 marca 2013 r. — Zhejiang 
Yuhui Solar Energy Source przeciwko Komisji 
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Strony 
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