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4) Articolul 4 alineatul (6) din Directiva 2006/123/CE […] trebuie interpretat în sensul că această dispoziție se aplică unei
decizii de autorizare care se referă la locul, data și modul de executare a unor lucrări de excavare pentru pozarea unor
cabluri pentru o rețea publică de comunicații electronice, fără ca organismul vizat din statul membru respectiv să fie
competent să interzică lucrările ca atare?
5) (A) În cazul în care, având în vedere răspunsul la întrebările de mai sus, articolul 13 alineatul (2) din Directiva
2006/123/CE […] se aplică în prezenta cauză, această dispoziție are efect direct?
(B) În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 5(A), conform articolului 13 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE
[…], costurile datorate pot fi calculate pe baza costurilor estimate ale tuturor procedurilor de autorizare, pe baza
costurilor aferente tuturor cererilor de autorizare comparabile cu cele din prezenta cauză sau pe baza costurilor
cererilor individuale?
(C) În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 5(A), potrivit căror criterii, cererilor concrete de autorizare trebuie să li
se aloce costurile indirecte și cele fixe, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE […]?
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Concluziile reclamantei
— să constate că prin neadoptarea tuturor actelor cu putere de lege şi actelor administrative necesare pentru a se conforma
prevederilor Directivei 2013/28/UE a Comisiei din 17 mai 2013 de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului privind vehiculele scoase din uz (1) sau, în orice caz, pentru că nu a comunicat
aceste măsuri Comisiei, România nu şi-a îndeplinit obligaţiile се-i revin în temeiul articolului 2 alineatul (1) din această
directivă;
— să oblige România la plata cheltuielilor de judecată.

Motive şi argumente principale
Termenul pentru transpunerea directivei în dreptul intern a expirat la 22 august 2013.
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