
6) A T-128/02. sz., Papeteries Mougeot kontra Bizottság ügyben az
Elsőfokú Bíróság:

– a keresetet elutasítja;

– a felperest kötelezi a költségek viselésére.

7) A T-129/02. sz., Torraspapel kontra Bizottság ügyben az Elsőfokú
Bíróság:

– a keresetet elutasítja;

– a felperest kötelezi a költségek viselésére.

8) T-132/02. sz., Distribuidora Vizcaína de Papeles kontra Bizottság
ügyben az Elsőfokú Bíróság:

– a keresetet elutasítja;

– a felperest kötelezi a költségek viselésére.

9) A T-136/02. sz., Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga kontra
Bizottság ügyben az Elsőfokú Bíróság:

– az EK-Szerződés 81. cikke és az EGT-Megállapodás 53. cikke
alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/E-1/36.212
önmásoló papír ügy) 2001. december 20-án hozott
2004/337/EK bizottsági határozat (HL 2004., L 115., 1. o.)
3. cikkében a felperessel szemben kiszabott bírság összegét
1,309 millió euróban állapítja meg;

– a kereset további részét elutasítja;

– a felperest kötelezi a saját költségei kétharmadának és a
Bizottság költségei kétharmadának viselésére, a Bizottságot pedig
a saját költségei egyharmadának és a felperes költségei egyhar-
madának viselésére.

(1) HL C 131., 2002.6.1.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. március 28-i ítélete –

Spanyolország kontra Bizottság

(T-220/04. sz. ügy) (1)

(„EMOGA – Garanciarészleg – Közösségi finanszírozásból
kizárt költségek – Paradicsom és citrusfélék – Termékminta-

ellenőrzés – Vis maior”)

(2007/C 96/66)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: a Spanyol Királyság (képviselők: L. Fraguas Gadea és
F. Díez Moreno meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: kezdetben
M. Nolin és S. Pardo Quintillán, később M. Nolin és F. Jimeno
Fernández meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap
(EMOGA) Garanciarészlege címén a tagállamok által kifizetett
egyes költségeknek a közösségi finanszírozásból való kizárásáról
szóló, 2004. február 4-i 2004/136/EK bizottsági határozat (HL
L 40., 31. o.) részleges megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság az Európai Mezőgazdasági Orientációs és
Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege címén a tagállamok által
kifizetett egyes költségeknek a közösségi finanszírozásból való kizá-
rásáról szóló, 2004. február 4-i 2004/136/EK bizottsági határo-
zatot – az 1998-2001-es pénzügyi évekre az egyes citrusfélék
andalúziai termelői részére juttatandó 979 554,48 euró összegű
támogatáskorrekció közösségi finanszírozásból való kizárását előíró
részében – megsemmisíti.

2) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 146., 2004.5.29. (korábban C-175/04. sz. ügy).

Az Elsőfokú Bíróság 2007. április 25-i ítélete – WWF
European Policy Programme kontra Tanács

(T-264/04. sz. ügy) (1)

(„Dokumentumokhoz való hozzáférés – 1049/2001/EK rende-
let – A közérdek védelmével kapcsolatos kivételek – Részleges

hozzáférés”)

(2007/C 96/67)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: WWF European Policy Programme (Brüsszel, Belgium)
(képviselő: R. Haynes barrister)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: B. Driessen és M.
Bauer meghatalmazottak)

Beavatkozó az alperes oldalán: az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: E. Montaguti és P. Aalto meghatalmazottak)
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