PREUSSENELEKTRA

DOMSTOLENS DOM
13. marts 2001 *

I sag C-379/98,

angående en anmodning, som Landgericht Kiel (Tyskland) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i den for
nævnte ret verserende sag,

Preussen Elektra AG

mod

Schleswag AG,
procesdeltagere:
Windpark Reußenköge III GmbH
og
Land Schleswig-Holstein,

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af EF-traktatens
artikel 30 og 92 (efter ændring nu artikel 28 EF og 87 EF) samt af EF-traktatens
artikel 93, stk. 3 (nu artikel 88, stk. 3, EF),
* Processprog; tysk.
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har

DOMSTOLEN
sammensat af præsidenten, G. C. Rodríguez Iglesias, afdelingsformændene
C. Gulmann, M. Wathelet og V. Skouris samt dommerne D.A.O. Edward,
J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón og R. Schintgen (refererende dommer),
generaladvokat: EG. Jacobs
justitssekretær: ekspeditionssekretær H.A. Rühi,
efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:
— PreussenElektra AG ved Rechtsanwalt D. Seilner
— Schleswag AG ved Rechtsanwalt M. Nebendahl
— Windpark Reußenköge III GmbH og Land Schleswig-Holstein ved Rechtsanwalt W. Ewer

— den tyske regering ved W.-D. Plessing og C.-D. Quassowski, som befuldmægtigede

— den finske regering ved H. Rotkirch og T. Pynnä, som befuldmægtigede
— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved V. Kreuschitz og P.F.
Nemitz, som befuldmægtigede,

på grundlag af retsmøderapporten,
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efter at der i retsmødet den 27. juni 2000 er afgivet mundtlige indlæg af
PreussenElektra AG, Schleswag AG, af Windpark Reußenköge III GmbH, af
Land Schleswig-Holstein, af den tyske regering og af Kommissionen,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 26. oktober
2000,

afsagt følgende

Dom

1

Ved kendelse af 13. oktober 1998, indgået til Domstolen den 23. oktober 1998,
har Landgericht Kiel i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF)
forelagt tre præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af EF-traktatens
artikel 30 og 92 (efter ændring nu artikel 28 EF og 87 EF) samt af EF-traktatens
artikel 93, stk. 3 (nu artikel 88, stk. 3, EF).

2

Spørgsmålene er blevet rejst under en sag, der føres af PreussenElektra AG
(herefter »PreussenElektra«) mod Schleswag AG (herefter »Schleswag«), vedrørende tilbagebetaling af beløb, som førstnævnte har betalt sidstnævnte i henhold
til § 4, stk. 1, i Gesetz über die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien
in das öffentliche Netz af 7. december 1990 (lov om tilførsel af strøm fra
vedvarende energi til det offentlige net, BGBl. 1990 I, s. 2633, herefter
»Stromeinspeisungsgesetz«), som ændret ved § 3, stk. 2, i Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts af 24. april 1998 (lov om ændring af
energiforsyningsretten, BGBl. 1998 I, s. 730, herefter »lov af 1998«).
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Retsforskrifter

3

Stromeinspeisungsgesetz trådte i kraft den 1. januar 1991.1 henhold til dens § 1,
der har overskriften »Anvendelsesområde«, regulerede den i sin oprindelige
affattelse offentlige elforsyningsvirksomheders køb af strøm fremstillet udelukkende fra vandkraft, vindenergi, solenergi, gas fra deponeringsanlæg, slamgas
eller fra produkter eller restprodukter og biologisk affald fra land- og skovbrug,
samt den afgift, der skulle betales for denne type strøm.

4

Det er ubestridt, at begrebet offentlig elforsyningsvirksomhed omfatter såvel
private virksomheder som virksomheder, der helt eller delvis tilhører det
offentlige.

5

Gesetz zur Sicherung des Einsatzes von Steinkohle in der Verstromung und zur
Änderung des Atomgesetzes und des Stromeinspeisungsgesetzes af 19. juli 1994
(lov om sikring af levering af stenkul til elværkerne og om ændring af lov om
atomenergi og Stromeinspeisungsgesetz, BGBl. 1994 I, s. 1618, herefter »lov af
1994«) udvidede anvendelsesområdet for Stromeinspeisungsgesetz, som angivet i
lovens § 1, til også at omfatte strøm fra erhvervsmæssig be- og forarbejdning af
træ. Loven af 1998 erstattede henvisningen til produkter eller restprodukter og
biologisk affald fra land- og skovbrug, samt erhvervsmæssig be- og forarbejdning
af træ med udtrykket »biomasse«, og det blev i bestemmelsen angivet, at
Stromeinspeisungsgesetz finder anvendelse på strøm fra de vedvarende energikilder, som er omfattet af »nærværende lovs gyldighedsområde«.

6

§ 2 i Stromeinspeisungsgesetz, der har overskriften »Købsforpligtelse«, bestemmer, at elforsyningsvirksomhederne er forpligtet til at købe strøm fremstillet i
deres forsyningsområde fra vedvarende energikilder og betale denne strøm i
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henhold til § 3. I loven af 1998, hvorved der i bestemmelsen blev indsat to
punktummer, er bestemmelsen affattet således:

»Elforsyningsvirksomheder, som driver et generelt forsyningsanlæg, skal købe
strøm fremstillet i deres forsyningsområde fra vedvarende energi og erlægge afgift
herfor i henhold til § 3. For strøm fra produktionsanlæg, som ikke er beliggende i
en systemoperatørs forsyningsområde, påhviler denne forpligtelse den virksomhed, hvis net til aftagelse af strømmen ligger nærmest produktionsanlægget.
Merudgifterne i henhold til § 2 og 4 kan ved regnskabsaflæggelsen henføres til
distributionen eller transporten og tages i betragtning ved fastsættelsen af
transitafgiften.«

7

§ 3 i Stromeinspeisungsgesetz, som ændret ved lov af 1998, og som har
overskriften »Afgiftens størrelse«, bestemmer følgende:

»1. For strøm fra vandkraft, fra gas fra deponeringsanlæg eller slamgas samt fra
biomasse, betales en afgift på mindst 80% af gennemsnitsindtægten pr. kilowatttime fra elforsyningsvirksomhedernes levering af strøm til de endelige forbrugere.
For vandkraftværker, behandlingsanlæg for gas fra deponeringsanlæg eller
slamgas med en effekt på over 500 kilowatt gælder dette kun for den del af
den leverede strøm for hvert regnskabsår, der svarer til forholdet 500 divideret
med anlæggets effekt i kilowatt; effekten beregnes efter det årlige gennemsnit af
den maksimale aktive effekt, der er målt månedligt. Prisen for den øvrige strøm
udgør mindst 65% af gennemsnitsindtægten, jf. første punktum.
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2. For strøm fra sol- eller vindenergi udgør afgiften mindst 90% af den i stk. 1,
første punktum, angivne gennemsnitsindtægt.

3. Gennemsnitsindtægten, som omhandlet i stk. 1 og stk. 2, er den værdi, der
offentliggøres hvert år af Forbundskontoret for Statistik for det næstsidste år,
uden omsætningsafgift, udtrykt i pfennig pr. kilowatt-time. Ved beregningen af
afgiften i henhold til stk. 1 og 2 afrundes der med to cifre efter komma.«

8

Mens den afgift, der er fastsat for den i § 3, stk. 1, omhandlede strøm — som
følge af den ved lov af 1994 foretagne ændring af Stromeinspeisungsgesetz —
blev forhøjet fra 75% til 80% af gennemsnitsindtægten pr. kilowatt-time fra
leveringen af strøm til de endelige forbrugere, er afgiften for strøm fra sol- og
vindenergi, der er omhandlet i § 3, stk. 2, ikke blevet ændret siden ikrafttrædelsen af Stromeinspeisungsgesetz.

9

§ 4 i Stromeinspeisungsgesetz, der havde overskriften »Undtagelsesbestemmelser«, var oprindelig affattet således:

»1. Forpligtelserne i henhold til §§ 2 og 3 gælder ikke, når deres overholdelse
indebærer særligt uforskyldte belastende tilfælde eller gør det umuligt for
elforsyningsvirksomheden at overholde sine forpligtelser i henhold til Bundestarifordnung Elektrizität af 18. december 1989 (BGBl. 1989 I, s. 2255). I sådanne
tilfælde overgår forpligtelserne til den primære elforsyningsvirksomhed.
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2. Der foreligger navnlig uforskyldt belastende tilfælde, når elforsyningsvirksomheden tvinges til at fastsætte sine priser på et niveau, der er væsentligt højere end
de priser, som anvendes af tilsvarende eller primære elforsyningsvirksomheder.«

10 Ved loven af 1998 blev der foretaget flere ændringer af § 4 i Stromeinspeisungsgesetz. Dels blev der indsat to nye bestemmelser, nemlig stk. 1 og stk. 4. Dels blev
der foretaget tilpasninger af bestemmelsens tidligere stk. 1, som blev til stk. 2.
Det tidligere stk. 2 forblev uændret og blev stk. 3. § 4 i Stromeinspeisungsgesetz
lyder efter ændringen ved lov af 1998 således:

»1. For så vidt som de kilowatt-timer, der skal godtgøres, overstiger 5% af de
kilowatt-timer, som elforsyningsvirksomheden i alt har leveret i et kalenderår via
dens net, skal den primære systemoperatør tilbagebetale elforsyningsvirksomheden de merudgifter, som følger af de kilowatt-timer, som overstiger denne andel.
For de primære systemoperatører udgør udgiften i form af retten til tilbagebetaling i henhold til første punktum også en del af disse merudgifter. Såfremt der ikke
er nogen primær systemoperatør, bortfalder forpligtelsen i § 2, første punktum,
med hensyn til elforsyningsvirksomheder, som befinder sig i den i første og andet
punktum omhandlede situation, ved begyndelsen af det kalenderår, som følger
efter dens opståen, med hensyn til anlæg, som i det væsentlige endnu ikke var
opført på dette tidspunkt. Med hensyn til vindkraftanlæg er det relevante øjeblik
installeringen af mast og rotor.

2. Forpligtelserne i henhold til §§ 2 og 3 gælder ikke, når deres overholdelse, selv
ved anvendelse af reglen om tilbagebetaling i stk. 1, medfører en uforskyldt
belastende situation. I dette tilfælde overføres forpligtelserne til den primære
systemoperatør.
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3. Der foreligger navnlig et uforskyldt belastende tilfælde, når elforsyningsvirksomheden tvinges til at fastsætte sine priser på et niveau, der er væsentligt
højere end de priser, som anvendes af tilsvarende eller primære elforsyningsvirksomheder.

4. Forbundsøkonomiministeren skal senest i 1999 afgive rapport til Bundestag
om virkningerne af undtagelsesbestemmelserne og under alle omstændigheder så
rettidigt, at der kan vedtages en kompensationsordning, inden de i stk. 1, tredje
punktum, omhandlede vanskeligheder opstår.«

1 1 Det fremgår såvel af forelæggelseskendelsen som af de skriftlige indlæg for
Domstolen, at den tyske regering ved skrivelse af 14. august 1990 i henhold til
traktatens artikel 93, stk. 3, underrettede Kommissionen om det lovforslag, der
senere blev ophøjet til Stromeinspeisungsgesetz, idet der var tale om statsstøtte.
Kommissionen godkendte ved skrivelse af 19. december 1990 lovforslaget, idet
den fandt dels, at lovforslaget var foreneligt med De Europæiske Fællesskabers
energipolitiske mål, dels at de vedvarende energikilder kun udgjorde en begrænset
del af energisektoren, hvorfor de supplerende indtægter samt overvæltningen på
strømpriserne ville være ringe. Kommissionen anmodede dog den tyske regering
om at meddele den yderligere oplysninger vedrørende anvendelsen af Stromeinspeisungsgesetz, idet denne skulle revideres to år efter sin ikrafttræden, og
understregede, at enhver ændring eller forlængelse af denne lov skulle gøres til
genstand for forudgående underretning.

12 Det fremgår endvidere af forelæggelseskendelsen og de skriftlige indlæg for
Domstolen, at Kommissionen efter adskillige klager fra elforsyningsvirksomheder
ved skrivelse af 25. oktober 1996 meddelte forbundsøkonomiministeren sin tvivl
med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt— henset til merproduktionen af
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