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Sau un astfel de contract, luând în considerare articolul 2 alineatul (1) litera (c) coroborat cu articolul 24 alineatul (1) din
Directiva TVA 2006/112/CE, trebuie interpretat în sensul că acesta cuprinde două operațiuni, și anume, pe de o parte,
vânzarea de obiecte de către proprietarul obiectivului de demolat către întreprinderea de demolare și, pe de altă parte,
serviciul de demolare prestat de către întreprinderea de demolare către vânzătorul obiectelor?
Este relevant, în speță, că întreprinderea de demolare ia în considerare, la stabilirea prețului în oferta sa de cumpărare a
obiectelor, drept factor de diminuare a prețului, costurile care îi revin din demontarea și evacuarea obiectelor?
Este relevant faptul că vânzătorul obiectelor este conștient de faptul că cheltuielile pe care le are întreprinderea de
demolare cu demontarea și evacuarea obiectelor sunt luate în considerare drept factor de diminuare a prețului acestor
obiecte, având în vedere circumstanța că între părți nu se încheie nicio convenție cu privire la costuri, iar cuantumul
estimat sau real al acestor costuri nu trebuie să ajungă în niciun moment la cunoștința vânzătorului obiectelor?
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Întrebările preliminare
1) Articolul 2 alineatele (1)-(3), (6) și (7), articolul 3 alineatul (8), articolul 5, articolul 6 alineatul (1) și punctul 2 din anexa I
la Convenția de la Espoo „privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier” trebuie interpretate în
conformitate cu precizările furnizate în Documentul de informare privind aplicarea convenției în privința unor activități
legate de energia nucleară și în Recomandările privind bunele practici referitoare la aplicarea convenției în privința
activităților legate de energia nucleară?
2) Articolul 1 punctul (ix) din Convenția de la Espoo, care definește „autoritatea competentă”, poate fi interpretat în sensul
că exclude din domeniul de aplicare al convenției menționate acte legislative precum Legea din 28 iunie 2015 „de
modificare a Legii din 31 ianuarie 2003 privind eliminarea treptată a energiei nucleare din producția industrială de
energie electrică pentru a garanta siguranța aprovizionării pe plan energetic”, ținând seama în special de diferitele
evaluări și audieri efectuate în cadrul adoptării acestei legi?
3) a) Articolele 2-6 din Convenția de la Espoo trebuie interpretate în sensul că se aplică anterior adoptării unui act
legislativ precum Legea din 28 iunie 2015 „de modificare a Legii din 31 ianuarie 2003 privind eliminarea treptată a
energiei nucleare din producția industrială de energie electrică pentru a garanta siguranța aprovizionării pe plan
energetic”, al cărei articol 2 amână data de dezactivare și de încetare a producției industriale de energie electrică
pentru centralele nucleare Doel 1 și Doel 2?
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b) Răspunsul la întrebarea enunțată la litera a) este diferit după cum se referă la centrala Doel 1 sau la centrala Doel 2,
având în vedere necesitatea, în ceea ce privește prima centrală, de a adopta acte administrative de punere în aplicare a
Legii din 28 iunie 2015, citate anterior?

c) Siguranța aprovizionării cu energie electrică a țării poate constitui un motiv imperativ de interes general care permite
derogarea de la aplicarea articolelor 2-6 din Convenția de la Espoo sau suspendarea acestei aplicări?

4) Articolul 2 alineatul (2) din Convenția de la Aarhus „privind accesul la informații, participarea publicului la luarea
deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu” trebuie interpretat în sensul că exclude din domeniul de aplicare al
convenției menționate acte legislative precum Legea din 28 iunie 2015 „de modificare a Legii din 31 ianuarie 2003
privind eliminarea treptată a energiei nucleare din producția industrială de energie electrică pentru a garanta siguranța
aprovizionării pe plan energetic”, ținând sau neținând seama de diferitele evaluări și audieri efectuate în cadrul adoptării
acestei legi?

5) a) Ținând seama în special de „Recomandările de la Maastricht privind mijloacele de promovare a participării efective a
publicului la luarea deciziilor în probleme de mediu” referitoare la un proces decizional în mai multe etape, articolele
2 și 6 coroborate cu anexa I.I la Convenția de la Aarhus trebuie interpretate în sensul că se aplică anterior adoptării
unui act legislativ precum Legea din 28 iunie 2015 „de modificare a Legii din 31 ianuarie 2003 privind eliminarea
treptată a energiei nucleare din producția industrială de energie electrică pentru a garanta siguranța aprovizionării pe
plan energetic”, al cărei articol 2 amână data de dezactivare și de încetare a producției industriale de energie electrică
pentru centralele nucleare Doel 1 și Doel 2?

b) Răspunsul la întrebarea enunțată la litera a) este diferit după cum privește centrala Doel 1 sau centrala Doel 2, având
în vedere necesitatea, în ceea ce privește prima centrală, de a adopta acte administrative de punere în aplicare a Legii
din 28 iunie 2015, citate anterior?

c) Siguranța aprovizionării cu energie electrică a țării poate constitui un motiv imperativ de interes general care permite
derogarea de la aplicarea articolelor 2 și 6 din Convenția de la Aarhus sau suspendarea acestei aplicări?

6) a) Articolul 1 alineatul (2) coroborat cu punctul 13 litera (a) din anexa II la Directiva 2011/92/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private
asupra mediului (1), interpretate, dacă este cazul, în lumina Convențiilor de la Espoo și de la Aarhus, trebuie
interpretate în sensul că se aplică în privința amânării datei de dezactivare și de încetare a producției industriale de
energie electrică pentru o centrală nucleară, care implică, precum în speță, investiții importante și actualizări privind
siguranța pentru centralele nucleare Doel 1 și Doel 2?

b) În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea enunțată la litera a), articolele 2-8, articolul 11 și anexele I, II și III la
Directiva 2011/92/UE trebuie interpretate în sensul că se aplică anterior adoptării unui act legislativ precum Legea
din 28 iunie 2015 „de modificare a Legii din 31 ianuarie 2003 privind eliminarea treptată a energiei nucleare din
producția industrială de energie electrică pentru a garanta siguranța aprovizionării pe plan energetic”, al cărei
articol 2 amână data de dezactivare și de încetare a producției industriale de energie electrică pentru centralele
nucleare Doel 1 și Doel 2?

c) Răspunsul la întrebările enunțate la literele a) și b) este diferit după cum se referă la centrala Doel 1 sau la centrala
Doel 2, având în vedere necesitatea, în ceea ce privește prima centrală, de a adopta acte administrative de punere în
aplicare a Legii din 28 iunie 2015, citate anterior?

d) În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea enunțată la litera a), articolul 2 alineatul (4) din Directiva 2011/92/UE
trebuie interpretat în sensul că permite exceptarea amânării dezactivării unei centrale nucleare de la aplicarea
articolelor 2-8 și a articolului 11 din Directiva 2011/92/UE din motive imperative de interes general legate de
siguranța aprovizionării cu energie electrică a țării?
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7) Noțiunea „act legislativ specific” în sensul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 2011/92/UE trebuie interpretată în
sensul că exclude din domeniul de aplicare al directivei menționate un act legislativ precum Legea din 28 iunie 2015 „de
modificare a Legii din 31 ianuarie 2003 privind eliminarea treptată a energiei nucleare din producția industrială de
energie electrică pentru a garanta siguranța aprovizionării pe plan energetic”, ținând seama în special de diferitele
evaluări și audieri efectuate în cadrul adoptării acestei legi, care ar fi susceptibile să realizeze obiectivele directivei citate
anterior?
8) a) Articolul 6 din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a
speciilor de faună și floră sălbatică (2) coroborat cu articolele 3 și 4 din Directiva 2009/147/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (3), interpretate, dacă este
cazul, în lumina Directivei 2011/92/UE și a Convențiilor de la Espoo și de la Aarhus, trebuie interpretat în sensul că
se aplică în privința amânării datei de dezactivare și de încetare a producției industriale de energie electrică pentru o
centrală nucleară, care implică, precum în speță, investiții importante și actualizări privind siguranța pentru centralele
nucleare Doel 1 și Doel 2?
b) În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea enunțată la litera a), articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE
trebuie interpretat în sensul că se aplică anterior adoptării unui act legislativ precum Legea din 28 iunie 2015 „de
modificare a Legii din 31 ianuarie 2003 privind eliminarea treptată a energiei nucleare din producția industrială de
energie electrică pentru a garanta siguranța aprovizionării pe plan energetic”, al cărei articol 2 amână data de
dezactivare și de încetare a producției industriale de energie electrică pentru centralele nucleare Doel 1 și Doel 2?
c) Răspunsul la întrebările enunțate la literele a) și b) este diferit după cum se referă la centrala Doel 1 sau la centrala
Doel 2, având în vedere necesitatea, în ceea ce privește prima centrală, de a adopta acte administrative de punere în
aplicare a Legii din 28 iunie 2015, citate anterior?
d) În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea enunțată la litera a), articolul 6 alineatul (4) din Directiva 92/43/CEE
trebuie interpretat în sensul că permite ca motive legate de siguranța aprovizionării cu energie electrică a țării să fie
considerate un motiv imperativ de interes public major, ținând seama în special de diferitele evaluări și audieri
efectuate în cadrul adoptării Legii din 28 iunie 2015, citate anterior, care ar fi susceptibile să realizeze obiectivele
directivei menționate?
9) În cazul în care, pe baza răspunsurilor date la întrebările preliminare anterioare, instanța națională ar ajunge la concluzia
că legea atacată încalcă una dintre obligațiile care rezultă din convențiile sau din directivele citate anterior, fără ca
siguranța aprovizionării cu energie electrică a țării să poată constitui un motiv imperativ de interes general care permite
să se deroge de la acele obligații, aceasta ar putea menține efectele Legii din 28 iunie 2015 pentru a evita o insecuritate
juridică și pentru a permite îndeplinirea obligațiilor referitoare la evaluarea efectelor asupra mediului și la participarea
publicului, care ar rezulta din convențiile sau din directivele citate anterior?
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