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Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Belgicko) 9. mája 2018 – Terre
wallonne ASBL/Région wallonne
(Vec C-321/18)
(2018/C 259/39)
Jazyk konania: francúzština
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Navrhovateľka: Terre wallonne ASBL
Odporca: Région wallonne

Prejudiciálne otázky
1. Predstavuje nariadenie, ktorým orgán členského štátu v súlade so smernicou 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane
prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (1) stanovuje ciele ochrany sústavy Natura 2000, plán alebo
program v zmysle smernice 2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (2),
konkrétne v zmysle článku 3 ods. 2 písm. a) alebo v zmysle článku 3 ods. 4 uvedenej smernice?
2. V prípade kladnej odpovede má byť také nariadenie predmetom environmentálneho posudzovania v súlade so
smernicou 2001/42/ES, zatiaľ čo také posudzovanie sa podľa smernice 92/43/EHS, na základe ktorej bolo nariadenie
prijaté, nevyžaduje?
(1)
(2)

Ú. v. ES L 206, 1992, s. 7; Mim. vyd. 15/002, s. 102.
Smernica 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na
životné prostredie, Ú. v. ES L 197, 2001, s. 30; Mim. vyd. 15/006, s. 157.

Odvolanie podané 25. mája 2018: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari
SpA and Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora)
z 15. marca 2018 vo veci T-211/16, Caviro Distillerie a iní/Komisia
(Vec C-345/18 P)
(2018/C 259/40)
Jazyk konania: angličtina
Účastníci konania
Odvolateľky: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA and Industria Chimica Valenzana (ICV)
SpA (v zastúpení: R. MacLean, solicitor)
Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateliek
Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:
— zrušil rozsudok Všeobecného súdu v rozsahu, v akom pri hodnotení druhého žalobného dôvodu odvolateliek
neprípustne nahradil odôvodnenie svojím vlastným odôvodnením,
— zrušil rozsudok Všeobecného súdu z dôvodu zjavného skreslenia dôkazov, ktoré mu boli predložené, pokiaľ ide o vývoj
a konečnú situáciu podielu výrobného odvetvia Únie na trhu,

