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Dictum
Artikel 107, lid 1, VWEU moet aldus worden uitgelegd dat een nationale maatregel als die welke in het hoofdgeding aan de orde is,
waarbij zowel aan particuliere bedrijven als aan openbare bedrijven de verplichting wordt opgelegd elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling af te nemen, niet kan worden aangemerkt als een maatregel van de staat of met staatsmiddelen bekostigd.
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PB C 320 van 28.9.2015.

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 september 2017 — Europese Commissie/Ierland
(Zaak C-552/15) (1)
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Procestaal: Engels
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Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: M. Wasmeier en J. Tomkin, gemachtigden)

Verwerende partij: Ierland (vertegenwoordigers: E. Creedon, L. Williams en A. Joyce, gemachtigden, bijgestaan door
M. Collins, SC, S. Kingston en C. Daly, BL)

Dictum
1) Door voor te schrijven dat de volledige belasting ter zake van de registratie van voertuigen die van toepassing is bij definitieve
registratie bij voorbaat moet worden voldaan, ongeacht de verwachte beperkte reële gebruiksduur van een ingevoerd voertuig in
Ierland, terwijl de tijdelijke duur van de lease of huur nauwgezet is vastgelegd en tevoren bekend is, is Ierland de verplichtingen niet
nagekomen die krachtens artikel 56 VWEU op deze lidstaat rusten.

2) Door niet te voorzien in de betaling van rente bij de terugbetaling van de belasting ter zake van de registratie van voertuigen en door
op de terug te betalen registratiebelasting een bedrag van 500 EUR in te houden uit hoofde van administratiekosten, is Ierland de
verplichtingen niet nagekomen die krachtens artikel 56 VWEU op deze lidstaat rusten.

3) Ierland wordt verwezen in de kosten.
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PB C 414 van 14.12.2015.

