
— mivel nem fogadta el mindazokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy megfeleljen a környezettel kapcsolatos egyes tervek és 
programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, vala
mint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz 
való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi 
irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke 3–7. pont
jának, és 4. cikke 2–4. pontjának, valamint e rendelkezések 
közül egyeseket nem közölt az Európai Közösségek Bizott
ságával, 
nem teljesítette a 97/11 irányelvvel módosított 85/337 irány
elvből és a 2003/35 irányelv 6. cikkéből eredő kötelezett
ségeit. 

2) A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja 
3) Az Európai Közösségek Bizottsága és Írország maguk viselik saját 

költségeiket. 
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Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — High Court of Justice 
(England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative 
Court) — A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen 
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és 
a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási 
rendszerek létrehozásáról, 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 módosításáról szóló, 2003. szep

tember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 270., 1. o.; 
magyar nyelvű különkiadás: 3. fejezet, 40. kötet, 269. o.) 5. 
cikkének és IV. mellékletének értelmezése — A rendelet 5. 
cikke és IV. melléklete szerinti jó mezőgazdasági és ökológiai 
állapotra vonatkozó előírások — A látható közforgalmú szol
galmi utak karbantartására vonatkozó követelmények beiktatá
sának lehetősége — A tagállam olyan belső alkotmányos beren
dezkedése, amely az e tagállamot alkotó területeken bizonyos 
regionális hatóságoknak jogalkotó hatáskört biztosít, ami azt 
eredményezi, hogy a tagállam alkotórészeiben eltérnek a jó 
mezőgazdasági és ökológiai állapotra vonatkozó előírások. 

Rendelkező rész 

1) Valamely tagállam a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen 
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a 
mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rend
szerek létrehozásáról, 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 módosításáról szóló, 
2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet 5. 
cikkében és IV. mellékletében meghatározott jó mezőgazdasági és 
ökológiai állapotra vonatkozó előírásokba jogosult belefoglalni a 
látható közforgalmú szolgalmi utak karbantartására vonatkozó 
követelményeket, amennyiben az említett követelmények hozzájá
rulnak ezen utaknak a tájkép jellegzetességeiként való megóvásához 
vagy adott esetben az élőhelyek károsítása elkerülésének célkitűzé
séhez. 

2) Amennyiben a tagállam belső alkotmányos berendezkedése szerint 
a regionális hatóságoknak jogalkotó hatáskörük van, önmagában 
az, hogy az említett hatóságok az 1782/2003 rendelet 5. 
cikkének és IV. mellékletének értelmében vett jó mezőgazdasági 
és ökológiai állapot vonatkozásában eltérő előírásokat fogadnak 
el, nem minősül a közösségi joggal ellentétes hátrányos megkülön
böztetésnek. 
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