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Hof van Justitie sauveert nationale
steunregeling inzake duurzame elektriciteit

Mr. I. Brinkman en mr. P.P. Huurnink*

Op l juli 2014 heeft het Hof van Justitie naar aanleiding
van prejudiciële vragen van Förvaltningsrätt i Linkö
ping over een Zweedse steunregeling voor de productie
van duurzame elektriciteit een belangrijk arrest gewezen
over de aanvaardbaarheid van territoriale beperkingen in
een dergelijke regeling. Het Hof van Justitie oordeelt
dat een nationale steunregeling die uitsluitend openstaat
voor partijen die in de betrokken lidstaat duurzame
elektriciteit produceren in beginsel geen ongeoorloofde
inbreuk maakt op het vrij verkeer van goederen en dus is
toegestaan.

HvJ EU l Juli 2014, zaak G-S73/12, Alands Vindkra]t
AB / Energimyndigheten, EGLI: E U:G:2014:2037

Inleiding
De productie van elektriciteit uit duurzame energie
bronnen is in het algemeen kostbaarder dan de produc
tie van elektriciteit uit conventionele bronnen. Lidstaten
hebben verschillende - nationale - steunregelingen ter
stimulering van duurzame elektriciteit. De Tweede
Duurzaamheidsrichtlijn, l en de daarmee vervangen Eer
ste Duurzaamheidsrichtlijn, 2 biedt de lidstaten uitdruk
kelijk de mogelijkheid zulke nationale steunregelingen
vast te stellen. De Tweede Duurzaamheidsrichtlijn
bevat voor de lidstaten ook bindende streefcijfers voor
het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen in het
bruto-eindverbruik.
In het arrest van l juli 2014 van het Hof van Justitie
staat een Zweedse steunregeling centraal.l Die steun-

Mr. I. (Iman) Brinkman en mr. P.P. (Pauline) Huurnink zijn beiden advo
caat bij Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn te Den Haag. De auteurs
danken hun kantoorgenoot Rob Gehring voor zijn waardevolle bijdrage
aan de totstandkoming van dit artikel.

1. Richtlijn 2009/28/EG.
2. Richtlijn 2001/77/EG.
3 HvJ EU 1 juli 2014, zaak C-573/12, Alands Vindkraft AB/Energimyn

digheten, ECLI:EU:C:2014:2037. Nederland heeft geïntervenieerd in
deze zaak.

regeling staat alleen open voor partijen die in Zweden
duurzame elektriciteit produceren. Uit de uitspraak van
het Hof van Justitie blijkt dat een dergelijke territoriale
beperking in beginsel toegestaan is. Dat oordeel is
belangrijk, omdat er al een tijd discussie woedt over de
vraag of een dergelijke territoriale beperking geen
inbreuk maakt op het Europese beginsel van vrij ver
keer.
De uitspraak staat ook niet op zichzelf. In een andere
zaak" lagen vergelijkbare prejudiciële vragen voor. In die
zaak heeft het Hof van Justitie op 11 september 2014
uitspraak gedaan. Advocaat-generaal Bot oordeelt in zijn
conclusies in de twee zaken kortweg dat de gewraakte
nationale steunregelingen niet toegestaan zijn.:' Hoewel
de rechtsvragen in de twee zaken gelijkenissen vertonen,
verdient het arrest van l juli 2014 ook al afzonderlijke
aandacht vanwege de fundamentele vragen die het Hof
van Justitie daarin beantwoordt. Die bespreken wij in
deze bijdrage. Daartoe volgt allereerst een samenvatting
van de uitspraak. Daarna geven wij enkele observaties
vanuit Europeesrechtelijk perspectief. Vervolgens zullen
wij de uitspraak vertalen naar het Nederlandse steun
kader ter stimulering van de productie van duurzame
elektriciteit. Tot slot staan wij stil bij naar aanleiding
van de uitspraak geuite kritiek op de territoriale beper
king van steunregelingen ter stimulering van duurzame
elektriciteit door lidstaten. De uitspraak van het Hof van
Justitie van 11 september 2014 in de - hiervoor genoem-
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4. HvJ EU 11 september 2014, gevoegde zaken C-204/12 tim C-208/12.
Essent Belgium NVlVlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits
en Gasmarkt, ECLI:EU:C:2014:2192. Recentelijk, op 11 september
2014, heeft het Hof van Justitie ook in deze gevoegde zaken uitspraak
gedaan. Vermeldenswaard is daarnaast zaak C-66/13, Green Network
SpA/ Autorità per l'Energia elettrica e il gas. De laatste zaak betreft een
vergelijkbare feitelijke context, maar de rechtsvragen van deze zaak zijn
anders dan die in Essent Belgium NV en Alands Vindkraft AB.

5. Conclusie A-G Bot 8 mei 2013, gevoegde zaken C-204/12 tim
C-208/12, Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de
Elektriciteits- en Gasmarkt, ECLI:EU:C:2013:294, en Conclusie A-G Bot
28 januari 2014, zaak C-573/12, Alands Vindkraft AB/Energimyndig
heten, ECLI:EU:C:2014:37. Zie voor een samenvatting van deze conclu
sies B.J. Drijber en P.P. Huurnink, 'Europese rechtspraak in de energie
sector (2012-2013)', NTE 2014/2. p. 60-61
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de - vergelijkbare zaak volgt in belangrijke mate de lij
nen van de hier besproken uitspraak.

Samenvatting van de uitspraak
De Zweedse instantie Energimyndigheten verstrekt op
verzoek aan erkende producenten per MWh geprodu
ceerde duurzame elektriciteit een stroomcertificaat. De
grondslag voor de vcrstrekking van stroomcertificaten
vormt een wet uit 2003, die in 2011 vervangen is door
een nieuwe wet.
Deze stroomcertificaten zijn verhandelbaar. Er is vraag
naar stroomcertificaten omdat elektriciteitsproducenten
en bepaalde verbruikers jaarlijks een bepaald aantal eer
tificaten, dat overeenkomt met een deel van hun totale
productie of verbruik, bij de staat moeten inleveren, op
straffe van verbeurte van een boete ('QIotumverplich
ting'). Alleen in Zweden gelegen installaties voor de
productie van duurzame elektriciteit komen voor
stroomcertificaten in aanmerking. Blijkens de regeling
kunnen producenten en leveranciers wel stroomcertifi
caten afgegeven door een andere lidstaat inleveren ter
voldoening aan de Quotumverplichting als Zweden
daarover een overeenkomst heeft gesloten met die lid
staat. Zweden heeft een dergelijke overeenkomst met
Noorwegen gesloten.
Energimyndigheten heeft een verzoek van Alands Vind-t> t>

kraft AB ('Alands Vindkraft') afgewezen om haar wind-
306 park gelegen op de Finse eilandengroep Aland te erken

nen voor de toekenning van stroomcertificaten. Dat
windpark is door middel van een elektriciteitskabel ver
bonden met het Zweedse net. In het daarop volgende
beroep tegen de afwijzing bij de Förvaltningsrätt i Lin
köping, Zweden, beroept Alands Vindkraft zich onder
meer op schending van het in artikel 34 VWEU neerge
legde beginsel van vrij verkeer van goederen. Alands
Vindkraft stelt daartoe dat de aangehaalde Quotumver
plichting ertoe leidt dat een deel van de Zweedse markt
voor elektriciteitsverbruik is voorbehouden aan partijen
die in Zweden duurzame elektriciteit produceren. Dit is
een belemmering van het handelsverkeer waarvoor de
bescherming van het milieu niet als rechtvaardiging kan
gelden.
De Förvaltningsrätt vraagt zich naar aanleiding van het
beroep mede af of de Zweedse regeling inzake stroom
certificaten een steunregeling is in de zin van de Tweede
Duurzaamheidsrichtlijn," en hoe de regeling zich tot het
VWEU verhoudt. De Förvaltningsrätt ziet aanleiding
tot het stellen van vier prejudicële vragen.

De eerste prejudiciële vraag
De Förvaltningsrätt vraagt zich in de eerste plaats af of
de Tweede Duurzaamheidsrichtlijn ' toestaat dat een

6. Art. 2, tweede alinea, onder k, en art. 3 lid 3 Tweede Duurzaamheids
richtlijn.

7. Art. 2, tweede alinea, onder k, en art. 3 lid 3 Tweede Duurzaarnheids
richtlijn.
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lidstaat een nationale steunregeling toepast, zoals de
onderhavige Zweedse steunregeling.
Het Hof van Justitie beantwoordt die vraag
bevestigend.f Het Hof van Justitie gaat daarbij in op de
overweging van de Förvaltningsrätt dat de Zweedse
steunregeling met name de productie van duurzame elek
triciteit bevordert, terwijl de bewuste bepalingen uit de
Tweede Duurzaamheidsrichtlijn verwijzen naar elektri
citeitsgebntik en -uerbruile. Volgens het Hof van Justitie
beoogt de Tweede Duurzaamheidsrichtlijn duurzame
elektriciteit te bevorderen. Daarbij preciseert de
Tweede Duurzaamheidsrichtlijn" dat ook regelingen die
leveranciers of verbruikers - al dan niet via stroomcerti
ficaten - verplichten een bepaald gedeelte van het ener
gieverbruik uit duurzame bronnen te halen als nationale
steunregelingen kunnen worden gekwalificeerd. Boven
dien wordt het aandeel duurzame elektriciteit in het
'eindverbruik van energie' van een lidstaat volgens de
Tweede Duurzaamheidsrichtlijn berekend op basis van
de hoeveelheid duurzame elektriciteit die geproduceerd is
in die lidstaat. Verbruik van energie veronderstelt
. d' . laImmers pro uctie van energie.
De Tweede Duurzaamheidsrichtlijn biedt volgens het
Hof van Justitie ook uitdrukkelijk de mogelijkheid de
werking van een nationale steunregeling territoriaal te
beperken. Daarbij heeft de Uniewetgever geconstateerd
dat de meerderheid van de lidstaten steunregelingen
hanteert die slechts op hun grondgebied geproduceerde
groene energie bevorderen en overwogen dat het ter
waarborging van de doeltreffendheid van die regelingen
van wezenlijk belang is dat de lidstaten kunnen bepalen
of en in welke mate hun nationale steunregelingen van
toepassing zijn op duurzame energie die in andere lid
staten is geproduceerd.'! Bovendien mogen lidstaten
blijkens de Tweede Duurzaamheidsrichtlijn afspraken
maken over gezamenlijke steunregelingen. lZ

De tweede en de derde prejudiciële vraag
Met de tweede en de derde vraag wil de Förvaltnings
ratt vernemen of:
1. de Zweedse steunregeling moet worden aangemerkt

als een maatregel van gelijke werking als een kwanti
tatieve invoerbeperking in de zin van artikel 34
VWEU; en zo ja,

2. de daarmee nagestreefde doelstelling van bevordering
van de productie van duurzame elektriciteit die maat
regel kan rechtvaardigen.

Het Hof van Justitie overweegt in de eerste plaats dat als
de Tweede Duurzaamheidsrichtlijn op het vlak van
steunregelingen een uitputtende harmonisatie op Euro
pees niveau tot stand heeft gebracht, dit de toetsing van

8. Het Hof van Justitie sluit zich qua formulering - namelijk dat de Tweede
Duurzaamheidsrichtlijn de Zweedse maatregel 'toestaat' - aan bij de
betrokken lidstaten en gaat daarmee verder dan de Europese Cornrnis
sie die betoogde dat deze richtlijn 'zich niet verzet tegen' de nationale
maatregel.

9. Art. 2 lid 2 onder I Tweede Duurzaamheidsrichtlijn.
10. Art. 5 lid 1 jo. lid 3 Tweede Duurzaanheidsrichtlijn.
11. Considerans, punt 25 Tweede Duurzaamheidsrichtlijn.
12. Art. 3 lid 3 Tweede Duurzaamheidsrichtlijn.



de nationale maatregel aan artikel 34 VWEU uitsluit.13
Volgens het Hof van justitie strekt de Tweede
Duurzaamheidsrichtlijn echter niet tot uitputtende har
monisatie; 14 deze richtlijn vermeldt verschillende natio
nale steunregelingen in algemene zin.!S De Tweede
Duurzaamheidsrichtlijn beperkt zich in feite tot het
ondersteunen en aanmoedigen van de productie van
duurzame elektriciteit.l'' De onderhavige Zweedse
steunregeling dient derhalve te worden getoetst aan arti
kel34 VWEU.
Het Hof van justitie oordeelt daarop dat de Zweedse
steunregeling in strijd is met artikel 34 VWEU, omdat
die ten minste indirect en potentieel de invoer van met
name duurzame elektriciteit uit andere lidstaten belem
mert. Zweedse leveranciers en bepaalde afnemers zijn
namelijk gehouden aan de Quotumverplichting en kun
nen daartoe (vanwege het ontbreken van internationale
overeenkomsten (anders dan met Noorwegen)) alleen
Zweedse stroomcertificaten inleveren. Daarbij verbiedt
de Zweedse steunregeling niet de gelijktijdige verkoop
van stroomcertificaten en duurzame elektriciteit door
Zweedse producenten. Dit lijkt (langdurige) contractue
le betrekkingen voor de leveringen van elektriciteit door
deze producenten in de hand te kunnen werken. Het
Hof van justitie overweegt in dit verband dat ook het
nalaten maatregelen te treffen om een (dergelijke)
inbreuk (die het gevolg is van acties van marktdeelne
mers) op het vrije goederenverkeer te voorkomen net zo
goed als een positieve handeling het intracommunautai
re goederenverkeer kan belemmeren.l"
Het Hof van justitie meent evenwel dat er een recht
vaardiging is voor deze schending van artikel 34
VWEU. Ten eerste komt de Zweedse steunregeling het
in de jurisprudentie erkende dwingende vereiste van de
milieubescherrning'f ten goede, omdat die bijdraagt aan
de toename van het gebruik van duurzame energiebron
nen en daarmee aan de reductie van broeikasgassen die
het Kyoto-protocol voorschrijft.l" Ten tweede dient
toename van het gebruik van duurzame energiebronnen
het in artikel 36 VWEU genoemde algemene belang van
bescherming van de gezondheid en het leven van perso
nen, dieren of planten.ê'' Ook is de ontwikkeling van
hernieuwbare energie blijkens artikel 194 lid I onder c

13. Zie met name HvJ EU 14 december 2004, zaak C-309/02, Rad/berger
Getränkegesellschaft en 5. Spitz, ECLI:EU:C:2004:799, punten 53-57.

14. Considerans, punt 25 en art. 1 Tweede Duurzaamheidsrichtlijn.
15. Art. 2, tweede alinea, onder k Tweede Duurzaamheidsrichtlijn.
16. Art. 3 lid 3 Tweede Duurzaamheidsrichtlijn.
17. Zie HvJ EG 9 december 1997, zaak C-265/95, Commtssie/Frenkrtìk,

ECLI:EU:C:1997:595, punt 31 en HvJ EG 12 juni 2003, zaak C-112/00,
Schmidberger, ECLI:EU:C:2003:333, punt 58. Zie ook B.J. Drijber, 'Bot
sende vrijheden op de Brenner', NTER 2003/9, p. 229.

18. Zie HvJ EG 9 december 1997, zaak C-265/95, Commissie/Frenkrijk,
ECLI:EU:C:1997:595, punt 57 en HvJ EG 13 maart 2001, zaak
C-379/98, PreussenElektra, ECLI:EU:C:2001:160, punt 73.

19. Considerans, punt 1 Tweede Duurzaamheidsrichtlijn; Kyoto Protocol to
the United Nations Framework Convention on Climate Change (1998).

20. Zie HvJ EG 11 december 2008, zaak C-524/07, Comrnissie/Oostenriik,
ECLI:EU:C:2008:717, punt 54.

VWEU een van de doelstellingen die het EU-energie
beleid moeten sturen.é!
De rechtvaardiging doorstaat ook de toets aan het even
redigheidsbeginsel; de Zweedse maatregel is dus
geschikt en noodzakelijk om de bevordering van het
gebruik van duurzame energiebronnen voor elektrici
teitsproductie te bereiken. Het Hof van justitie erkent in
dat verband dat deze doelstelling binnen de Unie ook te
bereiken is zonder de territoriale beperking van de
Zweedse regeling. Anderzijds wijst het Hof van justitie
op de bindende streefcijfers voor het aandeel van ener
gie uit hernieuwbare brolmen in het bruto-eindverbruik
die de Tweede Duurzaamheidsrichtlijn de individuele
lidstaten oplegt. Daarbij verschillen de mogelijkheden
voor de productie van duurzame elektriciteit per lidstaat
en de Uniewetgever wilook verzekeren dat de lidstaten
tegelijkertijd het effect en de kosten van de steunrege
lingen en het vertrouwen van investeerders bewaren.
Bovendien biedt de Tweede Duurzaamheidsrichtlijn
lidstaten de mogelijkheid gezamenlijke steunregelingen
in te voeren. Voorts overweegt het Hof van justitie dat
de Zweedse steunregeling ook noodzakelijk is om het
vertrouwen van investeerders in duurzame elektriciteit
te waarborgen, ook al zou Zweden reeds het voor hem
geldende bindende streefcijfer voor productie van duur
zame energie gehaald hebben.
Bij de toetsing aan het evenredigheidsbeginsel oordeelt
het Hof van justitie tevens dat Zweden de markt de
extra kosten van de productie van duurzame elektriciteit
via de Quotumverplichting mag laten dragen. Daarbij
beoogt de Zweedse steunregeling - anders dan bijvoor
beeld investeringssteun - de exploitatie van installaties
voor de productie van duurzame elektriciteit te onder
steunen en lijdt het stimulerend effect van deze maat
regel geen twijfel. Ook overweegt het Hof van justitie
dat voor het functioneren van de Zweedse steunregeling
een daadwerkelijke markt voor stroomcertificaten een
voorwaarde is; de Förvaltningsrätt heeft vastgesteld dat
die er is. Verder wijst het Hof van justitie erop dat de
boete bij het niet voldoen aan de Quotumverplichting
proportioneel moet zijn; het Hof van justitie lijkt er
impliciet van uit te gaan dat dit het geval is. Tot slot
overweegt het Hof van justitie dat de enkele afwezigheid
van een verbod gelijktijdig stroomcertificaten en duur
zame elektriciteit te verkopen niet betekent dat de
Zweedse steunregeling verder gaat dan noodzakelijk.
Veeleer gaat er een stimulans van uit om de productie
van duurzame elektriciteit te verhogen.
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De vierde prejudiciële vraag
In de vierde plaats wil de Förvaltningsrätt weten of het
Unierecht - en dan vooral het rechtszekerheidsbe
ginsel - zich ertegen verzet dat de beperking van de ter
ritoriale werkingssfeer van de onderhavige Zweedse
steunregeling niet uitdrukkelijk terug te vinden is in de
nationale wetgeving. Het Hof van justitie overweegt
daarop kortweg dat het aan de Förvaltningsrätt is om de

21. Zie HvJ EG 13 maart 2001, zaak C-379/98, PreussenE/ektra, ECLI:EU:C:
2001 :160, punt 75.
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de nationale wetgeving op dit punt uit te leggen en te
beoordelen of dit voldoet aan de vereisten die het
rechtszekerheidsbeginsel stelt.22

Enkele observaties vanuit
Europeesrechtelijk perspectief

De uitspraak bevat een aantal vanuit Europeesrechtelijk
perspectief bezien interessante elementen.
Een eerste element betreft de discussie over de vereniz-b
baarheid van het afgeleide recht - de Tweede Duur-
zaamheidsrichtlijn - met het primaire Unierecht die
advocaat-generaal Bot heeft aangesneden in het kader
van de toets van de Zweedse steunregeling aan artikel 34
VWEU. De Fòrvaltninzsrätt had daarover zeen vraas~ b b

gesteld. Niettemin heeft de advocaat-generaal het Hof
van Justitie in overweging gegeven om artikel 3 lid 3
Tweede Duurzaamheidsrichtlijn (op eigen initiatief)
ongeldig te verklaren vanwege strijd met het vrij verkeer
van goederen. Daarbij heeft de advocaat-generaal het
Hof van Justitie geadviseerd om de werking van de
ongeldigverklaring in tijd te beperken in die zin dat de
gevolgen daarvan twee jaar zouden worden geschorst,
zodat de Uniewetgever de tijd zou hebben om de nodige
wijzigingen aan te brengen in de richtlijn.P
Het ongeldig verklaren van een richtlijnbepaling wegens
strijd met het primaire Unierecht is een enkele maal

308 vcorgekomen.ë" maar doorgaans tracht het Hof van Jus
titie dat te vermijden, bijvoorbeeld door erop te wijzen
dat de Uniewetgever een ruime beoordelingsmarge
heeft.25 Hier laat het Hof van Justitie deze discussie zelfs
volledig links liggen. Het Hof van Justitie refereert
alleen aan de geldigheid van het afgeleide recht waar het
beslist op het verzoek van het Europees Parlement, de
Raad en Zweden om heropening van de mondelinge
behandeling in verband met dit onderwerp. Dit verzoek
wijst het Hof van Justitie, zoals meestal, af. Nu het Hof
van Justitie tot de conclusie komt dat (het toestaan van)
een territoriale beperking in een nationale steunregeling
niet in strijd is met artikel 34 VWEU, hoefde het Hof

22. Zie HvJ EG 27 oktober 2009, zaak C-115/08, CEZ, ECLI:EU:C:
2009:660, punt 57 en HvJ EG 10 september 2009, zaak C-201/08,
P/antano/, ECLI:EU:C:2009:539, punt 43.

23. De A-G wil niet alleen ex nunc-werking in plaats van de gebruikelijke ex
tune-werking van arresten, maar ook dat de gevolgen van de volgens
de A-G ongeldige richtlijnbepaling tot 24 maanden vanaf de datum van
de uitspraak in stand blijven.

24. Zie met name HvJ EG 3 februari 1997, zaak C-62176, Jozef Strehl,
ECLI:EU C:197718; HvJ EG 15 oktober 1980, zaak C-125/79, SA
Roquette Frères, ECLI:EU:C:1980:234, punten 10-17, rn.n. punt 6; HvJ
EG 4 oktober 2007, zaak C-457105, Schutzverband der Spirituosen
Industrie, ECLI:EU:C:2005:576, punten 32-39. Recent heeft het Hof
van Justitie de Dataretentierichtlijn (Richtlijn 2006/24/EG) ongeldig ver
klaard wegens strijd met het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie dat de status van primair recht heeft. Zie HvJ EU 8 april
2014, gevoegde zaken C-293/12 en C-594/12, Digita/ Rights Ire/and
e.a., ELClEU:C:2014:238.

25. Zie B.J. Drijber en P.P. Huurnink, 'Europese rechtspraak in de energie
sector (2012-2013)', NTE 2014/2, p. 56.
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van Justitie zich ook niet aan het geldigheidsvraagstuk te
wagen.é''
Een tweede vermeldenswaardig element is dat het Hof
van Justitie de doelstelling van het bevorderen van het
gebruik van duurzame energiebronnen uitdrukkelijk als
zelfstandige rechtvaardigingsgrond van een (eventuele)
belemmering van het vrije verkeer (van goederen) lijkt
te erkennen. Dat is, voor zover ons bekend, voor het
eerst. Eerder - en dan met name in het arrest Preussen
Elektra27 - noemde het Hof van Justitie deze doelstel
ling al wel, maar plaatste het die specifiek in de sleutel
van het reeds bekende dwingende vereiste van milieube
scherming en het in artikel 36 VWEU neergelegde alge
mene belang van de bescherming van de gezondheid en
het leven van personen, dieren of planten. Dat deze
nieuwe, afzonderlijke rechtvaardigingsgrond tot ontwik
keling komt in geschillen over steunregelingen voor
energie uit duurzame bronnen is niet verwonderlijk. Al
jaren is steun voor dergelijke projecten (onder bepaalde
voorwaarden) expliciet uitgezonderd van het staats
steunverbod.f Nu speelt het belang van de bevordering
van duurzame energie dus ook een zelfstandige rol bij de
toepassing van de interne marktregeis.
.Overigens laat het Hof van Justitie in de uitspraak in het
midden of de Zweedse regeling een direct of een indi
rect discriminerende maatregel is. De oproep van de
advocaat-generaal om hierop in te gaan,29 blijft daarmee
onbeantwoord. Niet helemaal duidelijk is dus of de
doelstelling van het bevorderen van het gebruik van
duurzame energiebronnen beide soorten belemmeringen
kan rechtvaardigen. Het Hof van Justitie lijkt zich om
dit onderscheid niet druk te maken. Met de algemene
conclusie dat sprake is van een (potentiële) belemmering
en de algemene eonstatering dat de doelstelling van het
bevorderen van het gebruik van duurzame energiebron
nen daarvoor een rechtvaardiging kan vormen, handelt
het Hof van Justitie de zaak af. Wellicht dat het Hofvan
Justitie, als zich de gelegenheid voordoet, in de toe
komst nog concretiseert of het bij dit soort nationale
steunregelingen gaat om directe of indirecte discrimina
tie.
Een laatste element is de evenredigheidstoets die het
Hof van Justitie aanlegt in het kader van de rechtvaardi
ging van de geconstateerde belemmering. Het Hof van
Justitie overweegt uitdrukkelijk dat die niet meer het
zelfde is als rn het voormelde arrest Preussenlilektra van

26. Nu de Zweedse maatregel strekte ter implementatie van de Tweede
Duurzaamheidsrichtlijn heeft het Hof van Justitie evenwel impliciet toch
geoordeeld dat art. 3 lid 3 van die richtlijn geldig is.

27. Zie HvJ EG 13 maart 2001, zaak C-379/98, PreussenE/ektra, ECLI:EU:C:
2001 :160, punten 73 en 75.

28. Recent zijn de mogelijkheden voor steunverlening voor energie uit
duurzame bronnen echter wel ingeperkt Vergelijk bijv. art. 23 Verorde
ning 2008/800/EG (Algemene Groepsvrijstellingsverordening) en art.
41-43 Verordening 2014/651 lEU (herziene Algemene Groepsvrijstel
lingsverordening) voor vrijgestelde steun. Zie tevens de oude en de
nieuwe Richtsnoeren staatssteun milieubescherming en energie ( Pb. EU
2008, C 82/1 respectievelijk Pb. EU 2014, C 200/1) voor verenigbare,
maar wel meldingsplichtige, steunmaatregelen.

29. Overigens had de A-G het gebruik van duurzame energiebronnen niet
als zelfstandige rechtvaardigingsgrond genoemd; de A-G koos voor de
algemene doelstelling van de bescherming van het milieu.



2001. De vaststelling van het Hof van justitie in dat
arrest dat de destijds geldende Europese regels slechts
een nieuwe fase van de liberalisatie van de elektriciteits
markt vormden en deze toen nog ruimte lieten voor
bepaalde belemmeringen van de handel in elektriciteit
tussen de lidstaten, is inmiddels achterhaald. Nader
hand heeft de Uniewetgever immers het Derde Energie
pakket '" vastgesteld om die belemmeringen geleidelijk
weg te nemen om de totstandbrenging van een volledig
operationele interne elektriciteitsmarkt mogelijk te
maken. Ook is nadien een systeem van garanties van
oorsprong ingevoerd.I! Uiteindelijk leidt deze nieuwe
beoordeling van de bijzonderheden van de energiemarkt
in het kader van de evenredigheidstoets niet tot een
andere uitkomst dan in PreussenE/ektra. Het Hof van
justitie komt namelijk tot de conclusie dat de territoriale
beperking van de Zweedse regeling - in de huidige
stand van het Unierecht - noodzakelijk kan worden
geacht te zijn ter verwezenlijking van de doelstelling om
een veelvuldiger gebruik van duurzame energiebronnen
in de elektriciteitsproductie te bevorderen.

De uitspraak en het
Nederlandse steunkader inzake
duurzame elektriciteit
Het Nederlandse steunkader

Nederland stimuleert duurzame elektriciteit op diverse
manieren. In de eerste plaats verleent de minister van
Economische Zaken subsidie voor de productie van
duurzame elektriciteit onder de noemer Stimulering
Duurzame Energie, ofwel SDE+.32 De SDE+ vindt zijn
basis in de Kaderwet EZ-subsidies. De SDE+-regeling
heeft diverse voorgangers gehad, zoals de SDE en - tot
medio 2006 - de MEP-subsidie (Milieukwaliteit van de
Elektriciteitsproductie).
Naast de SDE+ bestaan er ook innovatiesubsidies en
fiscale faciliteiten waarop producenten van duurzame
elektriciteit aanspraak kunnen maken. Te denken valt
aan de Energie-investeringsaftrek (EIA), alsook de Mili
eu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige
afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) voor de toe
passing van milieuvriendelijke technieken. Wij laten
deze andere subsidies en faciliteiten hier verder buiten
beschouwing.
Subsidieontvangers komen in aanmerking voor SDE+
subsidie tegen inlevering van garanties van oorsprong.P
Garanties van oorsprong vinden hun grondslag in de
Eerste en Tweede Duurzamheidsrichtlijnerr'" en tonen

30. Dit kaderbestaatmet nameuit Verordening2009/714/EG en Richtlijn
2009/72/EG.

31 Richtlijn2001/77/EG.
32. Besluitstimuleringduurzameenergieproductie.
33. Art. 15 lid 1, art 23 lid 1 en art 54 lid 1 Besluitstimuleringduurzame

energie.
34. Art 5 lid 1 EersteDuurzaamheidsrichtlijn;art 15 lid 2 Tweede Duur

zaamheidsrichtlijn.

bij uitsluiting aan dat de daarop aangegeven hoeveelheid
elektriciteit op duurzame wijze is opgewekt.P
Het is aannemelijk dat de SDE+-regeling een steun
regeling in de zin van de Tweede Duurzaamheids
richtlijn is. De regeling lijkt te vallen binnen de ruime
definitie van steunregeling in de richtlijn.é" die mede
regelingen omvat die het gebruik van energie uit her
nieuwbare bronnen bevorderen door de kosten van de
energievorm te verlagenY Dat is ook wat de SDE+
regeling beoogt. Daarbij zet het ministerie van Econo
mische Zaken de SDE+-regeling in om het voor Neder
land geldende bindende streefcijfer voor duurzame
energie te halen.38 De uitspraak van het Hof van justitie
kan dus relevant zijn voor de toepassing van de SDE+
regeling, omdat Nederland op grond van deze uitspraak
het toepassingsbereik van de regeling kan beperken tot
de landsgrenzen.
De (huidige) SDE+-regeling kent echter geen expliciete
begrenzing van het toepassingsbereik tot het Nederlands
grondgebied. Een uitzondering daarop is de subsidië
ring van windenergie op zee, die beperkt wordt tot de
Nederlandse territoriale zee en exclusieve economische
zone39 De SDE+-regeling is voor het overige feitelijk
toch beperkt tot de subsidiëring van de productie van
duurzame elektriciteit in Nederland. Zo dient een subs i
dieontvanger bij het verzoek om subsidievaststelling de
EAN-code op te geven van het aansluitpunt waarop
zogeheten garanties van oorsprong - die de subsidieont
vanger dient in te leveren om subsidie te ontvangen -
worden geregistreerd.t? Nederlandse elektriciteitsnetbe
heerders verstrekken dergelijke EAN-codes ter identifi
catie van aansluitingen op hun netten. Omdat dit een
Nederlands systeem is, kan in feite alleen een producent
wiens installatie een aansluiting heeft op het Nederland
se net aan deze eis voldoen."! Overigens is ook uit een
conceptwijziging van de SDE+-regeling af te leiden dat
die tot dusver niet bedoeld is voor subsidiëring van acti
viteiten in het buitenland. Die conceptwijziging beoogt
de SDE+-regeling namelijk ook - expliciet - open te
stellen voor bepaalde projecten in het buitenland, juist
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35. Art 74 Elektriciteitswet1998.
36. Art. 2 onder k TweedeDuurzaamheidsrichtlijn.
37. De EuropeseCommissieheeft de SDE+-regelingook goedgekeurd,zie

Europese Commissie 7 september 2012, SteunmaatregelSA.34411
(12/N) - NederlandSDE+, C(2012)5858final.

38. Zo blijkt wel uit het IntroductiedossierNieuwe Bewindspersonenvan
(toen nog) het ministerievan EconomischeZaken,Landbouwen Inno
vatie, van29 oktober 2012, p. 45.

39. Art 1 lid 1 onder f Regelinggarantiesvan oorsprongvoor duurzame
elektriciteit

40. Zie art 10 jo. Bijlage5, par. 3, bij de Algemeneuitvoeringsregeling
duurzameenergieproductie.

41. Eenuitzonderingop de regeldat een productie-eenheideenaansluiting
op het elektriciteitsnetmoet hebbenvormt eencategorievan productie
installatiesdie niet op het elektriciteitsnetinvoeden,maarop eenande
re installatie of een directe lijn, waaraan elektriciteitsverbruikerszijn
gekoppeld.Dezeuitzonderingvolgt uit art. 15 lid 4, art. 23 lid 4, art. 48
lid 5 en art. 54 lid 5 Besluitstimuleringduurzameenergieproductie.
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om gezamenlijke projecten in de zin van de Tweede
Duurzaamheidsrichtlijn te verwezenlijken.V

Garanties van oorsprong
Leveranciers kunnen de hiervoor al aangehaalde garan
ties van oorsprong gebruiken om aan te tonen welk per
centage van de brandstofmix met betrekking tot de elek
triciteit die zij inkopen en leveren van duurzame origine
is. Leveranciers zijn - in beginsel - verplicht informatie
te verstrekken over die brandstofmix.P Anders dan
onder de Zweedse regeling rust op Nederlandse leveran
ciers - of eindverbruikers - niet de plicht om een
bepaald percentage van de elektriciteit die zij leveren
dan wel afnemen uit duurzame bronnen te betrekken.
De Elektriciteitswet 1998 bevat echter wel een - tot dus
ver niet in werking getreden - regeling die veel gelijke
nissen vertoont met de Zweedse regeling.t" Deze rege
linz zou elektriciteitsleveranciers verplichten per jaar bij'"de minister van Economische Zaken een nader te bepa-
len aantal garanties van oorsprong in te leveren. Het
aantal in te leveren garanties van oorsprong zou
- mede - gerelateerd worden aan de totale hoeveel elek
triciteit die in een jaar geleverd is4) De regeling is in
2003 via een amendementt'' in de Elektriciteitswet 1998
opgencmen.F Zij is bedoeld als stok achter de deur, die
de minister kan inzetten als de vraag naar duurzame
elektriciteit in de toekomst zou achterblijven.
De regeling zou het verschil tussen de kosten van de
productie van elektriciteit uit duurzame respectievelijk
conventionele bronnen in feite bij de markt leggen.

310 Deze regeling zou immers de vraag naar garanties van
oorsprong vergroten en daarmee hun prijs verhogen.
Garanties van oorsprong worden uitgegeven aan produ
centen van duurzame elektriciteit. Zij zouden aldus
compensatie krijgen voor de meerkosten van de opwek
king van duurzame elektriciteit. Afhankelijk van de hoe
veelheid garanties van oorsprong die leveranciers moe
ten inleveren, zouden de producenten vanuit de markt
aldus de meerkosten van de productie van duurzame
elektriciteit geheel of gedeeltelijk gecompenseerd krij-
gen.
Deze regeling is nooit ingevoerd en het ziet ernaar uit
dat het kabinet die ook niet wil gaan invoeren, nu de
regeling - met weinig specifieke motivering - niet
terugkeert in het onlangs gepubliceerde conceptwets
voorstel voor een gecombineerde Elektriciteits- en Gas-

42. Conceptwijziging Besluit SDE, internetconsultatie april 2014, art. 55b en
toelichting; art. 7 Tweede. Duurzaamheidsrichtlijn; <www.
internetconsultatie.nl/sde>. De conceptwijziging zaloverigens goedkeu
ring behoeven van de Commissie. Die zou de regeling wel eens strenger
kunnen beoordelen in het licht van haar recente Richtsnoeren staats
steun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 (Pb.
EU 2014, C 200/1), rn.n. par. 3.3.

43. Art. 95j jo. 95k Elektriciteitswet 1998.
44. Art. 77d-77i Elektriciteitswet 1998
45. Deze slapende regeling komt overigens niet terug in het ter inzage

gelegde conceptwetsvoorstel voor een gecombineerde Elektriciteits- en
Gaswet dat de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet moet vervangen
(<www.internetconsultatie.nl/wvstroom> ).

46. Kamerstukken /I 2003/04, 28782, nr. 14.
47. Sib. 2003, 493.
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wet48 Daarvoor is een aantal verklaringen denkbaar. In
de eerste plaats zouden tegenstanders kunnen stellen dat
de regeling onwerkbaar is, nu die voorziet in een opslag
op de transporttarieven als sanctie indien een leveran-

. I 49 D'cier onvoldoende garanties van oorsprong 111 evert. re
sanctie zou primair de netbeheerder en de eindafnemer
treffen, niet zozeer de leverancier. Dit bezwaar zou te
verhelpen zijn door de sanctie - via een wetswijziging -
niet langer te koppelen aan de transporttarieven, maar
om te zetten in een verhoging van de leveringstarieven,
of een boete voor de leverancier.
Ten tweede zou de regeling de ontwikkeling van instal
laties die elektriciteit opwekken uit de goedkoopste
duurzame bronnen stimuleren. Denkbaar is dat zo met
name (bijstook in conventionele centrales van) goedkope
biomassa gestimuleerd zou worden, maar duurdere vor
men van duurzame energie(bronnen) niet. De wetgever
kan dit echter voorkomen door voor te schrijven dat de
garanties van oorsprong, die de leveranciers jaarlijks
zouden moeten inleveren, voor bepaalde percentages
gerelateerd zouden moeten zijn aan verschillende
- nader te bepalen - duurzame energiebronnen, zoals
wind, zon, biogas en biomassa.
Een derde argument tegen de regeling in de huidige
vorm zou kunnen zijn dat die niet voorschrijft dat de in
te leveren garanties van oorsprong betrekking moeten
hebben op elektriciteitsproductie in Nederland. Zo zou
de regeling maar beperkt bijdragen aan het behalen van
het Nederlandse bindende streefcijfer. Gezien de hier
besproken uitspraak van het Hof van Justitie belet niets
de wetgever om in de regeling een territoriale beperking
aan te brengen.
Dat de regeling voorts zou leiden tot toezichtlasten voor
de overheid lijkt niet onoverkomelijk, omdat dat even
eens geldt voor de SDE+-regeling. Ook de vrees dat de
regeling het vertrouwen van investeerders ondermijnt,
omdat zij niet weten of en hoe de minister het aantal
garanties van oorsprong dat leveranciers jaarlijks moeten
inleveren gaat veranderen, lijkt ten slotte geen doorslag
gevend tegenargument. Zo lang het aantal in te leveren
garanties van oorsprong maar stijgt, hoeft de regeling
het vertrouwen van investeerders niet te schenden.
Ons inziens zou deze regeling goed kunnen bijdragen
aan het behalen van het Nederlandse bindende streef
cijfer, mits de hierboven gesignaleerde nadelen verhol
pen worden. De kosten van de regeling zouden direct
neerslaan bij de marktpartijen. Dat past in een gelibera
liseerde energiemarkt. De regeling zou stabiliteit kun
nen bieden en dat is op zich een voordeel ten opzichte
van de regelingen ter subsidiëring van duurzame energie
die elkaar de laatste jaren hebben opgevolgd, omdat die
steeds vanwege de betaalbaarheid ineens afgeschaft wer
den. 50 Daarbij acht de Commissie steun via 'groene eer
tificaten' toelaatbaar, mits die noodzakelijk is voor de
levensvatbaarheid van de betrokken duurzame energie
bron, niet tot overcompensatie leidt, en producenten

48. Zie <www.internetconsultatie.nl/wsvstroom>.
49. Art. 77e Elektriciteitswet 1998.
50. De SDE+ kent nu een subsidieplafond.



van duurzame energie niet ontmoedigt om concurreren
der te worden. 51 Garanties van Oorsprong zijn ons
inziens ook te kwalificeren als dergelijke 'groene certifi
caten'. De Commissie definieert het begrip 'groene eer
tificaten' niet verder. Het begrip lijkt zowel garanties
van oorsprong als gedefinieerd in de Tweede Duur
zaamheidsrichtlijn te omvatten als groenestroomcertifi
caten, die deze richtlijn niet definieert, maar - net als
het Hof van justitie in de onderhavige uitspraak - wel
noemt als instrumenten gebruikt in het kader van natio
nale steunregelingen.

Kritiek naar aanleiding van de
uitspraak

De uitspraak van het Hof van justitie heeft veel aan
dacht gekregen en kan zich verheugen in behoorlijk wat
kritiek.52 Wij menen dat veel van die kritiek onterecht
is. In de kern komt de kritiek vaak erop neer dat de uit
spraak de lidstaten aanmoedigt door te gaan met - pro
tectionistische - steunregelingen die alleen de productie
van duurzame elektriciteit in eigen land stimuleren.
Nationale steunregelingen zijn volgens ons echter een
logische eonsequentie van de nationale bindende streef
cijfers voor duurzame energie die de Tweede Duur
zaamheidsrichtlijn de lidstaten oplegt.53 Die streefcijfers
hebben betrekking op de productie van duurzame ener
gie in de individuele Iidstaat.î" Een verbod op de territo
riale beperking van nationale steunregelingen, zoals de
Zweedse, die de Tweede Duurzaamheidsrichtlijn uit
drukkelijk toestaat.v zou zich niet verdragen met het
nationale karakter van de bindende streefcijfers. Daarbij
stond in de onderhavige zaak het nationale karakter van
de bindende streefcijfers niet ter discussie. Zou het Hof
van justitie de territoriale beperking van nationale
steunregelingen hier hebben verboden, dan zou het juist
de lidstaten met het minste potentieel om de productie
van duurzame energie in eigen land te vergroten erg las
tig maken om hun nationale bindende streefcijfers voor
duurzame energie te halen.
Overigens verbiedt de Tweede Duurzaamheidsrichtlijn
lidstaten evenmin om onderling afspraken te maken
over het statistisch overhevelen van duurzame energie
productie van de ene lidstaat naar de andere, of het ont
wikkelen van een gezamenlijk project door lidstaten - en
ook derde landen - om hun nationale bindende streefcij-

51. Europese Commissie-Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieu
bescherming en energie 2014-2020, Pb. EU 2014, C 200/1,
par.3.3.2.4.

52. Zie voor enkele kritische berichten bijvoorbeeld: <www.recs.org/news/
european-ca urt-of- ju stice-ru les-aga!nst-the-advocate-gen eral-s-opinion-in
alands-vindkraft-case>, <www.globaecounsel.co.uk/system/files/publica
tionsfThe_European_Court_ofjustice_andJenewables_nationalism.pdf>
en <http://pr.euractiv.com/pr/ec¡' ruli ng-Iands-vindkraft-ab-v-energi myn
digheten-missed-opportunity-help-europe-find-more>. En minder kri
tisch: <www.haersoltelegal.eu/4761>.

53. Art. 3 Tweede Duurzaamheidsrichtlijn.
54. Art. 5 lid 3 Tweede Duurzaamheidsrichtlijn.
55. Art. 3 lid 3 Tweede Duurzaamheidsrichtlijn.

fers te behalen. 56 De hiervoor aangehaalde, beoogde wij
ziging van de SDE+-regeling is bedoeld voor zulke
internationale projecten. Ook biedt de Tweede Duur
zaamheidsrichtlijn lidstaten de mogelijkheid hun steun
regelingen samen te voegen.V De Tweede Duurzaam
heidsrichtlijn geeft, kortom, ook mogelijkheden voor
lidstaten om hun steunregelingen niet territoriaal te
begrenzen.
Daarbij zou een verbod op de territoriale begrenzing van
de Zweedse steunregeling impliceren dat andere lidsta
ten eveneens een dergelijke territoriale begrenzing van
hun steunregelingen zouden moeten laten varen. Een
gevolg zou kunnen zijn dat producenten uit de ene lid
staat aanspraak willen gaan maken op steun verleend
door een andere lidstaat. Rationeelopererende produ
centen zouden dan steun aanvragen in de lidstaat met de
ruimste steunregeling. Dat kan steunregelingen al snel
onwerkbaar en onbetaalbaar maken, althans zal het poli
tieke draagvlak daarvoor kunnen doen verminderen. In
reactie daarop zouden lidstaten hun steunregelingen
kunnen confirmeren aan de soberste regeling, of hele
maal kunnen afschaffen, met een race to the bottom tot
gevolg. Het milieu is daar zeker niet mee gediend.
Bovendien valt niet uit te sluiten dat een verbod op ter
ritoriale afbakening van steunregelingen op het gebied
van duurzame elektriciteit ook invloed zou hebben op de
- territoriale - begrenzing van steunregelingen in ande
re sectoren. Het risico zou bestaan dat aldus de invloed
van de uitspraak zich als een olievlek zou verspreiden
naar andere sectoren.
Het pleidooi van de critici voor Europese steunregelin
gen ter stimulering van duurzame elektriciteit is op
zichzelf te billijken. De vraag of invoering van een Euro
pa-brede steunregeling wenselijk is, is in de eerste plaats
een politieke. De duidelijke uitspraak van het Hof van
justitie bevestigt dat; binnen de huidige kaders moeten
de lidstaten hun steunregelingen territoriaal kunnen
begrenzen. Een Europa-brede steunregeling vergt een
fundamenteel ander stelsel dan het huidige. Het is aan
de Europese wetgever om te beslissen of de invoering
daarvan opportuun is. Wij hopen dat de critici hun plei
dooien nu voortzetten bij de Commissie, de Raad en het
Europese Parlement, opdat er een goed debat komt over
de toekomst van steunregelingen voor duurzame energie
die investeerders de nodige zekerheid bieden en die bij
dragen aan het behalen van de - eveneens Europa
brede - doelstellingen gericht op verduurzaming van de
energievoorziening. Europa-brede steunregelingen gaan
noodzakelijkerwijs gepaard met de overdracht van soe
vereiniteit en dat is bij uitstek een politieke aangelegen
heid.
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56. Art. 6-10 Tweede Duurzaamheidsrichtlijn.
57. Art. 11 Tweede Duurzaamheidsrichtlijn.
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