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Dispozitivul
Articolul 107 alineatul (1) TFUE trebuie interpretat în sensul că o măsură națională precum cea în discuție în litigiul principal, care
impune unor întreprinderi atât private, cât și publice o obligație de achiziționare de energie electrică produsă în cogenerare, nu constituie
o intervenție a statului sau prin intermediul resurselor de stat.
(1)

JO C 320, 28.9.2015.

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 19 septembrie 2017 – Comisia Europeană/Irlanda
(Cauza C-552/15) (1)
(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Libera prestare a serviciilor — Autovehicule —
Închirierea sau leasingul unui autovehicul de către o persoană care are reședința într-un stat membru de la
un furnizor stabilit în alt stat membru — Taxă de înmatriculare — Plata integrală a taxei la momentul
înmatriculării — Condiții de rambursare a taxei — Proporționalitate)
(2017/C 382/06)
Limba de procedură: engleza
Părțile
Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: M. Wasmeier și J. Tomkin, agenți)

Pârâtă: Irlanda (reprezentanți: E. Creedon, L. Williams și M. A. Joyce, agenți, asistați de M. Collins, SC, S. Kingston și C. Daly,
BL)

Dispozitivul
1) Prin impunerea obligației de a plăti integral în mod anticipat taxa de înmatriculare a vehiculelor aplicabilă în cazul înmatriculării
definitive, indiferent de durata limitată reală a utilizării preconizate în Irlanda a unui vehicul importat în acest stat și în condițiile în
care durata temporară a leasingului sau a închirierii a fost stabilită cu precizie și este cunoscută în mod anticipat, Irlanda nu și-a
îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 56 TFUE.

2) Prin faptul că nu a prevăzut plata unor dobânzi cu ocazia rambursării taxei de înmatriculare a vehiculelor și prin deducerea cu titlu de
costuri administrative a sumei de 500 de euro din cuantumul taxei de înmatriculare care trebuie rambursat, Irlanda nu și-a îndeplinit
obligațiile care îi revin în temeiul articolului 56 TFUE.

3) Obligă Irlanda la plata cheltuielilor de judecată.

(1)

JO C 414, 14.12.2015.

