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HOTĂRÂREA CURȚII
din 29 iulie 2016
în cauza E-32/15
Autoritatea AELS de Supraveghere/Principatul Liechtenstein
(Neîndeplinirea de către un stat AELS a obligațiilor care îi revin – Nerespectarea obligației de punere în aplicare –
Directiva 2006/126/CE – Directiva 2011/94/UE – Directiva 2012/36/UE)
(2017/C 108/13)
În cauza E-32/15, Autoritatea AELS de Supraveghere/Principatul Liechtenstein – CERERE de declarare a neîndeplinirii, de
către Principatul Liechtenstein, a obligațiilor care îi revin în temeiul actelor menționate la punctul 24f din anexa XIII la
Acordul privind Spațiul Economic European [Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), Directiva 2011/94/UE a Comisiei din 28 noiembrie
2011 de modificare a Directivei 2006/126/CE și Directiva 2012/36/UE a Comisiei din 19 noiembrie 2012 de modifi
care a Directivei 2006/126/CE], astfel cum au fost adaptate la acord prin protocolul 1 la acesta, și în temeiul
articolului 7 din acord, deoarece nu a adoptat măsurile necesare pentru a pune în aplicare actele la termenul prevăzut
sau, în orice caz, deoarece nu a informat Autoritatea AELS de Supraveghere în acest sens, Curtea, compusă din Carl
Baudenbacher, președinte, Per Christiansen și Páll Hreinsson (judecător-raportor), judecători, a pronunțat, la 29 iulie
2016, hotărârea al cărei dispozitiv prevede următoarele:
Curtea:
1. Declară că Principatul Liechtenstein nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul actelor menționate la punctul
24f din anexa XIII la Acordul privind Spațiul Economic European [Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European
și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), Directiva 2011/94/UE
a Comisiei din 28 noiembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/126/CE și Directiva 2012/36/UE a Comisiei din
19 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2006/126/CE], astfel cum au fost adaptate la acord prin protocolul 1
la acesta, și în temeiul articolului 7 din acord, deoarece nu a adoptat măsurile necesare pentru a pune în aplicare
actele în termenele prevăzute.
2. Dispune suportarea cheltuielilor de judecată de către Principatul Liechtenstein.

