
4) Czy art. 4 pkt 6 dyrektywy 2006/123/WE […] należy interpretować w ten sposób, że przepis ten znajduje zastosowanie 
do decyzji o wyrażeniu zgody, która określa miejsce, termin oraz sposób wykonania wykopów w związku z układaniem 
przewodów dla publicznej sieci łączności elektronicznej, mimo że odpowiedni organ państwa członkowskiego nie 
może zakazać wykonania tych robót jako takich?

5) a) Jeżeli art. 13 ust. 2 dyrektywy 2006/123/WE […] z uwagi na odpowiedzi na powyższe pytania znajduje 
zastosowanie w niniejszej sprawie: czy przepis ten jest wtedy bezpośrednio skuteczny?

b) Jeżeli na pytanie 5a zostanie udzielona odpowiedź twierdząca: czy koszty naliczone na podstawie art. 13 ust. 2 
dyrektywy 2006/123/WE […] mogą w takim wypadku być obliczone na podstawie szacunku kosztów dla 
wszystkich wniosków, na podstawie kosztów wszystkich wniosków, które są porównywalne z danym wnioskiem, 
czy też na podstawie kosztów poszczególnych wniosków?

c) Jeżeli na pytanie 5a zostanie udzielona odpowiedź twierdząca: na podstawie jakich kryteriów należy 
przyporządkować zgodnie z art. 13 ust. 2 dyrektywy 2006/123/WE […] koszty pośrednie i koszty stałe do 
konkretnych wniosków o udzielenie zezwoleń?

(1) Dz.U. L 376, s. 36.
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Język postępowania: rumuński

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. Sanfrutos Cano, L. Nicolae, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rumunia

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych i wykonawczych niezbędnych do zastosowania się do 
przepisów dyrektywy Komisji 2013/28/UE z dnia 17 maja 2013 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (1), a w każdym razie nie przekazując 
ich do wiadomości Komisji, Rumunia uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 2 ust. 1 tej dyrektywy;

— obciążenie Rumunii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 22 sierpnia 2013 r. 

(1) Dz.U. L 135, s. 14.
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