
— az Elsőfokú Bíróság az Európai Unió Tanácsát kötelezze a 
költségek viselésére, 10 000 EUR összegben. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen keresettel a felperes a közös agrárpolitika keretébe 
tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott 
közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapí-
tásáról szóló, 73/2009/EK tanácsi rendelet ( 1 ) megsemmisítését 
kéri, amelynek 135. cikke a 2011. pénzügyi évtől kezdődően a 
dohánytermelés közvetlen támogatási szintjét a 2000., 2001. és 
2002. folyamán nyújtott átlagos támogatási szint 50 %-ára 
csökkenti. A 1782/2003 rendelet ( 2 ) 143e. cikke már írt elő 
ilyen csökkentést. 

A felperes keresete alátámasztására négy jogalapra hivatkozik: 

— eljárási szabálytalanságra, amennyiben a megtámadott ren-
delet elfogadását megelőzően nem készült hatástanulmány a 
dohányágazatra vonatkozó támogatási rendszer reformjáról; 

— ennek megfelelően hatáskörrel való visszaélésre; 

— az arányosság elvének a megsértésére, mivel a közvetlen 
támogatások 50 %-ra történt csökkentése nem alkalmas a 
dohányra vonatkozó támogatási rendszer reformjával kitű-
zött két cél elérésére, nevezetesen az árak világpiaci árakhoz 
való igazítására, és a dohánytermelő régiókat érintő, vidék-
fejlesztési programokban előírt szerkezetváltás előmozdítá-
sára; 

— az EK 33. cikk megsértésére, amennyiben a megtámadott 
rendelet figyelmen kívül hagyja a közös agrárpolitika egyes 
céljait, nevezetesen a mezőgazdasági népesség megfelelő 
életszínvonalának biztosítását és a piacok stabilizálását. 

( 1 ) A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők 
részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabá-
lyainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 
1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosí-
tásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezé-
séről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 
30., 16. o.). 

( 2 ) A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rend-
szerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági 
termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozá-
sáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 
1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosí-
tásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet 
(HL L 270., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 40. kötet, 
269. o.). 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. március 3-i végzése – Bouma és 
társai kontra Tanács és Bizottság 

(T-533/93. sz. ügy) ( 1 ) 

(2009/C 90/58) 

Az eljárás nyelve: holland 

A nyolcadik tanács elnöke elrendelte az ügy részleges törlését. 

( 1 ) HL C 334., 1993.12.9. 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. március 3-i végzése – People's 
Mojahedin Organization of Iran kontra Tanács 

(T-157/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(2009/C 90/59) 

Az eljárás nyelve: angol 

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

( 1 ) HL C 140., 2007.6.23. 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. március 6-i végzése – Red Bull 
kontra OHIM – Grupo Osborne (TORO) 

(T-165/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(2009/C 90/60) 

Az eljárás nyelve: angol 

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

( 1 ) HL C 155., 2007.7.7. 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. március 5-i végzése – Jones és 
társai kontra Bizottság 

(T-320/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(2009/C 90/61) 

Az eljárás nyelve: angol 

A hatodik tanács elnöke elrendelte az ügy részleges törlését. 

( 1 ) HL C 247., 2007.10.20.
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