
www.curia.europa.eu 

Pers en Voorlichting 

 Hof van Justitie van de Europese Unie 

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 90/14 

Luxemburg, 1 juli 2014 

Arrest in zaak C-573/12 
Ålands Vindkraft AB / Energimyndigheten 

 

De Zweedse steunregeling voor de productie van groene energie op het nationale 
grondgebied is verenigbaar met het Unierecht 

De lidstaten zijn niet verplicht om de productie van energie uit hernieuwbare bronnen in andere 
lidstaten van de Unie te steunen 

De richtlijn ter bevordering van het gebruik van groene energie1 staat toe dat de lidstaten de 
productie van groene energie ondersteunen. Zij preciseert dat de lidstaten die steun verlenen aan 
producenten niet gehouden zijn het gebruik van in een andere lidstaat geproduceerde groene 
energie te steunen. 

In Zweden kunnen stroomcertificaten worden toegekend voor op het nationale grondgebied 
gelegen installaties voor groenestroomproductie. Deze stroomcertificaten kunnen vervolgens 
worden verkocht aan leveranciers van elektriciteit of aan bepaalde verbruikers, die op straffe van 
betaling van een specifiek recht verplicht zijn om een bepaald aantal certificaten, dat overeenstemt 
met een deel van de totale hoeveelheid elektriciteit die zij hebben geleverd of verbruikt, te bezitten. 
De producenten van groene stroom ontvangen door de verkoop van deze certificaten een extra 
opbrengst naast hun elektriciteitsverkoop. Aldus worden de extra kosten die gepaard gaan met de 
productie van groene stroom, waarvan de productiekosten nog steeds hoger zijn dan die van 
elektriciteit uit niet-hernieuwbare bronnen, gedragen door de leveranciers en de consumenten. 

De onderneming Ålands Vindkraft heeft de Zweedse autoriteiten verzocht om toekenning van 
stroomcertificaten voor haar windmolenpark dat in Finland op de eilandengroep Åland is gelegen. 
Dat verzoek is afgewezen op grond dat dergelijke certificaten alleen konden worden toegekend 
aan exploitanten van in Zweden gelegen productie-installaties. 

Ålands Vindkraft heeft tegen dat bestuurlijk besluit beroep ingesteld bij de Zweedse rechterlijke 
instanties, waarbij zij aanvoerde dat het beginsel van het vrije verkeer van goederen in de weg 
stond aan de Zweedse stroomcertificatenregeling. Volgens die onderneming heeft die regeling tot 
gevolg dat ongeveer 18 % van de Zweedse markt voor stroomverbruik is voorbehouden aan 
groenestroomproducenten in Zweden, en zulks ten nadele van stroominvoer uit andere lidstaten. 

Het Förvaltningsrätt i Linköping (bestuursrechter te Linköping, Zweden), waarbij het geding 
aanhangig is, vraagt het Hof van Justitie of de Zweedse stroomcertificatenregeling in 
overeenstemming is met het Unierecht. 

In zijn vandaag gewezen arrest stelt het Hof in de eerste plaats vast dat de Zweedse 
stroomcertificatenregeling een steunregeling is die binnen de werkingssfeer van de richtlijn valt 
aangezien zij de productie van groene stroom ondersteunt. Het Hof brengt in herinnering dat de 
richtlijn de lidstaten die hebben gekozen voor een steunregeling, niet verplicht om deze regeling 
ook ten goede te laten komen van in een andere lidstaat geproduceerde groene stroom. Bijgevolg 
is de Zweedse steunregeling verenigbaar met de richtlijn. 

                                                 
1
 Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van 

energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van richtlijn 2001/77/EG en richtlijn 2003/30/EG 
(PB L 140, blz. 16). 
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In de tweede plaats merkt het Hof op dat de betrokken steunregeling de invoer van elektriciteit, 
in het bijzonder van groene stroom, uit andere lidstaten kan belemmeren. Willen zij de verplichte 
betaling van een specifiek recht vermijden, dan zijn de leveranciers en gebruikers gehouden om 
certificaten te kopen in verhouding tot de elektriciteit die zij invoeren. Voorts kan de mogelijkheid 
waarover producenten van uit Zweden afkomstige groene stroom beschikken om de certificaten 
samen met de door hen geproduceerde elektriciteit te verkopen, het opstarten van 
onderhandelingen en het concretiseren van contractuele betrekkingen voor de levering van 
nationale elektriciteit aan de leveranciers of verbruikers van elektriciteit in de hand werken. Hieruit 
volgt dat die regeling het vrije verkeer van goederen beperkt. 

Het Hof is evenwel van oordeel dat die beperking wordt gerechtvaardigd door de doelstelling 
van algemeen belang om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen 
teneinde het milieu te beschermen en de klimaatverandering tegen te gaan. In die context erkent 
het Hof dat het ter wille van de verwezenlijking van de nagestreefde doelstelling gerechtvaardigd is 
dat de maatregelen die de overschakeling naar groene stroom ondersteunen, veeleer betrekking 
hebben op het stadium van de productie dan op het stadium van het verbruik. Voorts erkent het 
Hof dat Zweden in de huidige stand van het Unierecht het standpunt mocht innemen dat, voor 
diezelfde doeleinden, de nationale steunregeling enkel ten goede kon komen van de nationale 
groenestroomproductie. Het Hof wijst met name erop dat die steunregeling noodzakelijk is om 
vanuit een langetermijnperspectief investeringen in groene energie te bevorderen. 

In die omstandigheden oordeelt het Hof dat de Zweedse steunregeling ook in 
overeenstemming is met het beginsel van het vrije verkeer van goederen. 

 

 
NOTA BENE: De prejudiciële verwijzing biedt de rechterlijke instanties van de lidstaten de mogelijkheid, in 
het kader van een bij hen aanhangig geding aan het Hof vragen te stellen over de uitlegging van het recht 
van de Unie of over de geldigheid van een handeling van de Unie. Het Hof beslecht het nationale geding 
niet. De nationale rechterlijke instantie dient het geding af te doen overeenkomstig de beslissing van het Hof. 
Deze beslissing bindt op dezelfde wijze de andere nationale rechterlijke instanties die kennis dienen te 
nemen van een soortgelijk probleem. 
 

 

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. 

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA. 
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Beelden van de uitspraak van het arrest zijn beschikbaar via "Europe by Satellite"  (+32) 2 2964106 
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