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3) În cazul unor răspunsuri afirmative la ambele întrebări
menționate anterior: este validă nota complementară 5
litera (b) de la capitolul 20 din Nomenclatura Combinată?

(1) Regulamentul (CE) nr. 1810/2004 al Comisiei din 7 septembrie
2004 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al
Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal
Comun (JO L 327, p. 1).

Acțiune introdusă la 26 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Austria
(Cauza C-524/07)

C 37/11

plinire, de către Republica Austria, a obligațiilor care îi revin în
temeiul articolelor 28 CE și 30 CE.

O reglementare națională care condiționează prima înmatriculare pe teritoriul național a unui autovehicul deja înmatriculat în
alt stat membru de respectarea anumitor cerințe în materie de
emisii poluante și de emisii sonore, care sunt mai restrictive
decât cele impuse de dreptul comunitar derivat, poate constitui
un obstacol în calea schimburilor intracomunitare. Mai mult,
astfel de restricții privind schimburile intracomunitare discriminează produsele străine, în măsura în care asemenea cerințe mai
restrictive nu sunt aplicate autovehiculelor de ocazie deja înmatriculate pe teritoriul național în cazul unei noi înmatriculări, în
urma transferului proprietății. În plus, dispozițiile naționale
austriace în cauză nu ar prevedea nici retragerea din circulație a
autovehiculelor deja înmatriculate care nu îndeplinesc cerințele
în materie de emisii poluante și emisii sonore, cerințe care se
aplică numai în cazul înmatriculării autovehiculelor importate.
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Părțile
Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentant: B.
Schima, agent)
Pârâtă: Republica Austria
Concluziile reclamantei
— Constatarea că, prin faptul că nu permite înmatricularea
autovehiculelor de ocazie importate care sunt deja înmatriculate în alte state membre dar care nu respectă dispozițiile
austriece în materie de emisii poluante și emisii sonore, deși
autovehiculele de ocazie deja înmatriculate în Austria care
prezintă caracteristici tehnice similare nu sunt supuse unor
asemenea cerințe în cazul unei noi înmatriculări, Republica
Austria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul
articolelor 28 CE și 30 CE;

Aplicabilitatea dispozițiilor tratatului privind libera circulație a
mărfurilor nu este exclusă în speță de existența altor norme
specifice. În primul rând, dispozițiile directivelor 93/59/CEE și
92/97/CEE, care stabilesc standardele în materie de emisii
poluante și de emisii sonore ale autovehiculelor și la care face
referire legislația austriacă în ceea ce privește valorile limită care
trebuie respectate, nu s-ar aplica acelor autovehicule aflate deja
în circulație în alt stat membru anterior datei de intrare în
vigoare stabilite în directivele menționate. În al doilea rând, nu
ar putea fi invocat punctul 1 din Anexa II la Acordul SEE într-o
materie reglementată exclusiv de dreptul comunitar, precum
importul în Austria al autovehiculelor dintr-un alt stat membru,
import efectuat într-un moment în care atât Austria cât și statul
membru respectiv erau deja membre ale Comunității.

Restricțiile privind schimburile intracomunitare pot fi justificate
numai de motivele prevăzute în mod expres la articolul 30 CE
sau de alte motive imperative de interes public. Într-o asemenea
situație, dispozițiile restrictive trebuie să fie corespunzătoare,
necesare și proporționale, iar restricțiile care rezultă nu trebuie
să constituie un mijloc de discriminare arbitrară și nici o
restricție disimulată în schimburile dintre statele membre.

— obligarea Republicii Austria la plata cheltuielilor de judecată.
Motivele și principalele argumente
Articolul 28 CE interzice restricțiile cantitative la import,
precum și orice măsuri cu efect echivalent între statele membre.
În sensul acestei dispoziții, constituie o măsură cu efect echivalent unei restricții cantitative la import orice reglementare a
statelor membre de natură să constituie, în mod direct sau indirect, efectiv sau potențial, un obstacol în calea schimburilor
intracomunitare.
Potrivit dispozițiilor austriece în materia circulației automobilelor, nu se permite înmatricularea autovehiculelor de ocazie
deja înmatriculate în alt stat membru, importate în Austria, dacă
acestea nu îndeplinesc anumite cerințe ale legislației austriece în
materie de emisii poluante și de emisii sonore, deși autovehiculele de ocazie deja înmatriculate în Austria care prezintă caracteristici tehnice similare nu sunt supuse unor asemenea cerințe în
cazul unei noi înmatriculări. Acest aspect ar constitui o neînde-

În ceea ce privește restricția menționată, nu există nicio justificare corespunzătoare. Nu s-ar putea accepta invocarea unor
motive privind protecția sănătății sau a mediului pentru refuzarea înmatriculării unor autovehicule de import în condițiile în
care autovehiculele de ocazie asemănătoare din punct de vedere
tehnic deja înmatriculate pe teritoriul național sunt exceptate de
la obligația respectării unor asemenea cerințe în cazul unei noi
înmatriculări în urma transferului proprietății. În plus, în opinia
Comisiei, ar exista măsuri mai puțin restrictive pentru a asigura
tranziția către autovehicule mai puțin poluante din punctul de
vedere al emisiilor și al nivelului sonor. Pe de altă parte, realizarea obiectivelor în materie de protecție a sănătății și a
mediului prin impunerea de condiții numai vehiculelor de
import nu ar fi compatibilă cu principiul liberei circulații a
mărfurilor.

