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Předběžná otázka
Vyplývá z věty „platba se uděluje na základě objektivních a
nediskriminačních kritérií“, uvedené v čl. 143ba odst. 1 nařízení
č. 1782/2003 (1), ve znění účinném do 31. prosince 2006, že
pokud jde o nárok na oddělenou platbu za cukr ve vztahu k
jednotné platbě na plochu, nemůže být zavedeno rozlišení mezi
zemědělci v závislosti na tom, zda dodávají cukrovou řepu ke
zpracování přímo (samostatně) nebo nepřímo (prostřednictvím
sdružovatele)?

(1) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se
stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci
společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy
podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93,
(ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č.
1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000,
(EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Úř. věst. L 270, s. 1).

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil
d'État (Belgie) dne 10. dubna 2009 — Association des
Riverains et Habitants des Communes Proches de
l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport)
ASBL — A.R.A. Ch, Bernard Page v. Région wallonne
(Věc C-134/09)
(2009/C 153/41)
Jednací jazyk: francouzština
Předkládající soud
Conseil d'État

Účastníci původního řízení
Žalobci: Association des Riverains et Habitants des Communes
Proches de l'Aéroport B.S.C.A.. (Brussels South Charleroi
Airport) ASBL — A.R.A. Ch, Bernard Page

Žalovaný: Région wallonne.

Předběžné otázky
1) „Může být čl. 1 odst. 5 směrnice 85/337/EHS o posuzování
vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní
prostředí vykládán tak, že vylučuje ze své působnosti takové
právní předpisy — jako je nařízení Valonského regionu ze
dne 17. července 2008 o některých povoleních, u kterých
existují naléhavé důvody obecného zájmu —, které se
omezují na stanovení, že ‚existují důvody naléhavého zájmu‘
pro vydání povolení v oblasti územního plánování, v oblasti
životního prostředí a individuálních povolení týkajících se
úkonů a prací, které uvádí, a které ‚schvalují‘ povolení, u
kterých je uvedeno, že ‚existují naléhavé důvody obecného
zájmu‘?“

4.7.2009

2) a) „Brání články 1, 5, 6, 7, 8 a 10a směrnice
85/337/EHS (1), ve znění směrnice Rady 97/11/ES (2) a
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES (3),
právnímu režimu, kdy je povolení provést záměr
podléhající posouzení vlivů vydáno legislativním aktem,
proti kterému není možné podat opravný prostředek u
soudu nebo jiného nezávislého a nestranného orgánu
zřízeného zákonem za účelem zpochybnění hmotně
právní nebo procesní legality rozhodnutí, kterým se
vydává povolení k uskutečnění záměru?“

b) „Musí být článek 9 Aarhuské úmluvy o přístupu k infor
macím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k
právní ochraně v záležitostech životního prostředí,
uzavřené dne 25. června 1998 a schválené Evropským
společenstvím rozhodnutím Rady 2005/370/ES (4) ze
dne 17. února 2005, vykládán tak, že členským státům
ukládá stanovit možnost podání opravného prostředku
u soudu nebo jiného nezávislého a nestranného orgánu
zřízeného zákonem za účelem zpochybnění rozhodnutí,
aktů nebo nečinnosti podléhajících ustanovením článku
6 z hlediska hmotněprávní nebo procesní legality týka
jící se jak hmotněprávního, tak i procesního režimu
povolení záměrů podléhajících posouzení vlivů?“

c) „Musí být článek 10a směrnice 85/337/EHS, ve znění
směrnice 2003/35/ES, vykládán vzhledem k Aarhuské
úmluvě o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na
rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech
životního prostředí, uzavřené dne 25. června 1998 a
schválené Evropským společenstvím rozhodnutím Rady
2005/370/ES ze dne 17. února 2005, tak, že ukládá
členským státům stanovit možnost podání opravného
prostředku u soudu nebo jiného nezávislého a nestran
ného orgánu zřízeného zákonem za účelem zpochyb
nění rozhodnutí, aktů nebo nečinnosti podléhajících
ustanovením článku 6 z hlediska hmotněprávní nebo
procesní legality týkající se jak hmotněprávního, tak i
procesního režimu povolení záměrů podléhajících
posouzení vlivů?“

(1) Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování
vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí
(Úř. věst. L 175, s. 40, Zvl. vyd. 15/01, s. 248).
(2) Směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, kterou se mění
směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a
soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 73, s. 5, Zvl.
vyd. 15/03, s.151).
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26.
května 2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů
a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic
Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup
k právní ochraně (Úř. věst. L 156, s. 17).
(4) Rozhodnutí Rady 2005/370/ES, ze dne 17. února 2005 o uzavření
Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a
přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí
jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 124, s. 1).

