
Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty podniesione zostały w sprawie 
T-148/13 Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji. 

Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2013 r. — Et Solar 
Industry i in. przeciwko Komisji 

(Sprawa T-153/13) 

(2013/C 123/47) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Et Solar Industry Ltd (Taizhou, Chiny); Et Energy 
Co. Ltd (Taizhou) i Dotec Electric Co. Ltd (Taizhou) (przedsta
wiciel: R. MacLean, solicitor) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— Stwierdzenie dopuszczalności skargi; 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji zawartej w piśmie 
z dnia 3 stycznia 2013 r., stwierdzającej, że wniosek 
skarżącej o przyznanie statusu przedsiębiorstwa działającego 
w warunkach gospodarki rynkowej („MET”) nie będzie dalej 
rozpatrywany; 

— Obciążenie pozwanej i ewentualnych interwenientów kosz
tami postępowania poniesionymi przez skarżącą. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy dotyczący tego, że nieważność spornej 
decyzji należy stwierdzić ze względu na to, że Komisja 
popełniła oczywisty błąd w ocenie naruszając prawa 
skarżącej do ochrony uzasadnionych oczekiwań i zasadę 
proporcjonalności oraz nieprzestrzegając ich, wskutek 
czego niezgodnie z prawem bezzasadnie nie uwzględniła 
wniosku skarżącej o przyznanie statusu przedsiębiorstwa 
działającego w warunkach gospodarki rynkowej w ramach 
dochodzenia antydumpingowego. 

2) Zarzut drugi dotyczący tego, że nieważność spornej decyzji 
należy stwierdzić ze względu na to, że Komisja popełniła 
oczywisty błąd w ocenie naruszając zasady pewności prawa 
i niedziałania prawa Unii Europejskiej wstecz, niezgodnie z 
prawem bezzasadnie nieuwzględniając wniosku skarżącej o 
przyznanie statusu przedsiębiorstwa działającego w warun
kach gospodarki rynkowej w ramach dochodzenia antydum
pingowego. 

Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2013 r. — Jiangsu 
Jiasheng Photovoltaic Technology przeciwko Komisji 

(Sprawa T-154/13) 

(2013/C 123/48) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co., 
Ltd (Yixing, Chiny) (przedstawiciel: R. MacLean, solicitor) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— Stwierdzenie dopuszczalności skargi; 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji zawartej w piśmie 
z dnia 3 stycznia 2013 r., stwierdzającej, że wniosek 
skarżącej o przyznanie statusu przedsiębiorstwa działającego 
w warunkach gospodarki rynkowej („MET”) nie będzie dalej 
rozpatrywany; 

— Obciążenie pozwanej i ewentualnych interwenientów kosz
tami postępowania poniesionymi przez skarżącą. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy dotyczący tego, że nieważność spornej 
decyzji należy stwierdzić ze względu na to, że Komisja 
popełniła oczywisty błąd w ocenie naruszając prawa 
skarżącej do ochrony uzasadnionych oczekiwań i zasadę 
proporcjonalności oraz nieprzestrzegając ich, wskutek 
czego niezgodnie z prawem bezzasadnie nie uwzględniła 
wniosku skarżącej o przyznanie statusu przedsiębiorstwa 
działającego w warunkach gospodarki rynkowej w ramach 
dochodzenia antydumpingowego. 

2) Zarzut drugi dotyczący tego, że nieważność spornej decyzji 
należy stwierdzić ze względu na to, że Komisja popełniła 
oczywisty błąd w ocenie naruszając zasady pewności prawa 
i niedziałania prawa Unii Europejskiej wstecz, niezgodnie z 
prawem bezzasadnie nieuwzględniając wniosku skarżącej o 
przyznanie statusu przedsiębiorstwa działającego w warun
kach gospodarki rynkowej w ramach dochodzenia antydum
pingowego.
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