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1. Voor Nederland is het bindend streefcijfer voor het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen in het bruto-eindverbruik 
van energie in het jaar 2020 bijvoorbeeld 14%; zie Bijlage 
1 van Richtlijn 2009/28/EG.

2. Gevoegde zaken C-204/12 tot en met C-208/12, Essent/
VREG, par. 66.

3. Gevoegde zaken C-204/12 tot en met C-208/12, Essent/
VREG, zie met name par. 83-115.

4. In PreussenElektra (Zaak C-379/98, PreussenElektra) was 
het promotiesysteem echter anders vormgegeven. Het ging 
daar om een Duits systeem dat elektriciteitsdistributiebe-
drijven verplichtte om alle in hun gebied geproduceerde 
energie uit hernieuwbare bronnen af te nemen tegen een 
vaste prijs. Het Hof kwam toen tot de conclusie dat onder 
de toenmalige stand van het Unierecht inzake de elektrici-
teitsmarkt een dergelijke regeling niet onverenigbaar was 
met art. 34 (toen art. 28) van het Verdrag. Zie voor verdere 
beschouwingen over deze zaak: H.H.B. Vedder, ‘Het 
Europese recht en de stimulering van duurzame energie – 
Duitse windhandel’, Nederlands Tijdschrift voor Europees 
Recht (NVER), nr. 6, juni 2001, p. 147-155.

5. Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de 
Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit her-
nieuwbare bronnen, PB L 140/16.

6. De richtlijn (art. 3 en Bijlage 1) laat zien dat de nationale 
streefcijfers betrekking hebben op het aandeel energie 
uit hernieuwbare bronnen in het bruto-eindverbruik van 
energie van elke lidstaat in een specifiek jaar. Echter, Art. 

Annotatie bij de uitspraak van het 
hof van Justitie van de Europese Unie 
van 1 juli 2014  
(c-573/12, EcLi:EU:c:2014:2037)

1. inleiding
Het jaar tweeduizendveertien was een jaar met twee interes-
sante Europese zaken over door lidstaten opgezette nationale 
steunprogramma’s voor duurzame energie. Met deze steun-
programma’s beogen lidstaten de productie van duurzame 
energie te promoten, om zo hun bindend nationaal streef-
cijfer te behalen voor het binnenlands gebruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen in 2020 (als vastgelegd in Richt-
lijn 2009/28/EG ter bevordering van hernieuwbare ener-
gie).1 In september 2014 deed het Hof uitspraak in de zaak 
Essent/VREG waarin het ging over de verenigbaarheid met 
art. 34 VWEU (vrij verkeer van goederen) van een Vlaams 
steunprogramma dat enkel ten goede kwam aan in Vlaande-
ren geproduceerde duurzame energie. Interessant is dat de 
toen van toepassing zijnde Richtlijn 2001/77/EG (de voorlo-
per van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van hernieuw-
bare energie) ook helemaal niet de bedoeling had de lidsta-
ten te verplichten hun steunregelingen ten goede te laten 
komen aan duurzame energie die in een andere lidstaat was 
geproduceerd.2 In deze zaak besloot het Hof dat het Vlaam-
se steunprogramma inbreuk maakte op art. 34 VWEU, maar 
dat deze inbreuk om redenen van milieubescherming ge-
rechtvaardigd kon worden.3 Twee maanden eerder, in juli 
2014, werd er uitspraak gedaan in de zaak Ålands Vindkraft 
(de zaak die wordt besproken in deze annotatie) die over bij-
na volledig dezelfde materie gaat. Een verschil is dat ten tij-
de van het geschil in de zaak Ålands Vindkraft Richtlijn 
2009/28/EG van toepassing was. In die richtlijn wordt de 
mogelijkheid van een territoriale beperking (het beperken 
van de werkingssfeer van een steunprogramma tot binnen 
de eigen lidstaat opgewekte energie) expliciet toegestaan. 
Beiden zaken doen denken aan de zaak PreussenElektra uit 
2001, waarin het Hof ook al een uitspraak deed over de re-
latie tussen een nationaal systeem ter bevordering van duur-
zame energie en het vrij verkeer van goederen.4 Interessant 
aan zowel Essent/VREG als Ålands Vindkraft is dat ze een 
gebrek aan onderlinge afstemming prijsgeven tussen twee 
belangrijke Europese beleidsterreinen: het duurzame-ener-
giebeleid en de regels omtrent het vrij verkeer van goederen. 

Op die tegenstelling zal de analyse onder punt 3 van deze 
annotatie zich richten.

2. Samenvatting

Het Zweedse steunprogramma voor duurzame energie
Richtlijn 2009/28 ter bevordering van hernieuwbare energie5 
verplicht de lidstaten om een nationaal streefcijfer te beha-
len voor het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 
op hun grondgebied. In feite wordt dit verbruik echter be-
rekend als de hoeveelheid elektriciteit die in een lidstaat uit 
hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd.6 Tenein-
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de dit productiestreefcijfer te behalen suggereert de richt-
lijn dat de lidstaten onder andere nationale steunprogram-
ma’s kunnen invoeren die gebaseerd zijn op een systeem 
van groenestroomcertificaten (Art. 3(3) en 2(k)-(l) van de 
richtlijn).
In het kader van de Ålands Vindkraft-zaak zijn groenes-
troomcertificaten verhandelbare waardepapieren die uitge-
geven worden door de Zweedse overheid. Aan de ene kant 
krijgen de door de Zweedse overheid erkende energieprodu-
centen een stroomcertificaat per megawattuur (MWh)7 door 
hen geproduceerde groene stroom. Aan de andere kant rust 
op elektriciteitsleveranciers en bepaalde verbruikers de ver-
plichting elk jaar een bepaald aantal certificaten te bezitten 
en deze bij de Zweedse overheid aan te leveren. Dat aantal 
certificaten moet overeenstemmen met een deel van de to-
tale hoeveelheid elektriciteit die zij het afgelopen jaar heb-
ben geleverd of verbruikt.8 Die elektriciteitsleveranciers en 
(bepaalde) verbruikers kunnen de benodigde certificaten ko-
pen van de producenten van groene energie aangezien de 
stroomcertificaten verhandelbaar zijn ‘op een markt waar-
op de mededinging speelt en de prijs wordt bepaald door het 
spel van vraag en aanbod.’9

De territoriale beperking
Onder Zweeds recht kunnen groenestroomcertificaten enkel 
toegekend worden aan elektriciteit die in Zweden is gepro-
duceerd.10 Dit lijkt in overeenstemming te zijn met Richt-
lijn 2009/28 die namelijk vermeldt dat de lidstaten het recht 
hebben ‘te besluiten in welke mate zij in een andere lidstaat 
geproduceerde energie uit hernieuwbare bronnen steunen.’11 
Advocaat-Generaal Bot merkt in dit verband op dat ‘De na-
tionale uitlegging van de doelstelling van de bevordering 
van het gebruik van groene energie en de nadruk die wordt 
gelegd op de productie lijken te rechtvaardigen dat een lid-
staat kan beslissen zijn steun voor te behouden aan zijn nati-
onale productie, zijnde de productie waarmee hij zijn streef-
cijfers kan halen.’12

Desalniettemin vroeg ‘Ålands Vindkraft’ (een energieprodu-
cent) aan de Zweedse overheid om de toekenning van groe-
nestroomcertificaten in verband met elektriciteit die wordt 
geproduceerd in een windmolenpark in de Finse Åland-ar-
chipel. Het Zweedse energieagentschap weigerde deze cer-
tificaten te verstrekken. In de daaropvolgende rechtzaak 
vraagt de Zweedse verwijzende rechter ten eerste aan het 
Europees Hof van Justitie (‘het Hof’) of de territoriale be-
perking in het Zweedse groenestroomcertificatenprogram-
ma is toegestaan in het kader van Richtlijn 2009/28. Het Hof 
geeft in zijn antwoord aan dat het volgens de richtlijn van 
wezenlijk belang is dat lidstaten kunnen bepalen of, en in 
welke mate, hun nationale steunregelingen van toepassing 
zijn op groene energie die in andere lidstaten is geprodu-
ceerd.13 Deze discretionaire bevoegdheid van de lidstaten is 
expliciet in de richtlijn vermeld, waardoor volgens het Hof 
het Zweedse steunprogramma in overeenstemming is met de 
richtlijn.14

Inbreuk op het vrij verkeer van goederen
Vervolgens vraagt de Zweedse rechtbank zich af of de ter-
ritoriale beperking van het Zweedse groenestroomcertifi-
catenprogramma een schending vormt van het vrij verkeer 
van goederen (art. 34 VWEU). Ten eerste benadrukt het Hof 
dat nationale steunprogramma’s niet uitputtend door Richt-
lijn 2009/28 worden geharmoniseerd. De richtlijn geeft (in 

de woorden van het Hof) geen aanwijzingen ‘dat deze richt-
lijn zou beogen de kenmerken van de verschillende nationa-
le steunregelingen te harmoniseren.’15 Het Zweedse groene-
stroomcertificatenprogramma moet daarom gewoon aan art. 
34 VWEU worden getoetst.16

Ten eerste verplicht het Zweedse systeem leveranciers van 
geïmporteerde energie ertoe om Zweedse groenestroomcer-
tificaten te kopen (het inbrengen van buitenlandse certifica-
ten is immers niet toegestaan). Als die leveranciers daarin 
niet slagen dan moeten ze een boete te betalen. Volgens het 
Hof kunnen dergelijke maatregelen de invoer van elektrici-
teit uit andere lidstaten belemmeren.17

Ten tweede merkt het Hof op dat Zweedse producenten van 
groene energie de mogelijkheid hebben om hun (groene en/
of grijze) elektriciteit in combinatie met groenestroomcer-
tificaten te verkopen (als een ‘package deal’). Niet-Zweed-
se energieproducenten hebben deze mogelijkheid niet en dit 
zou daarom tot een afname van de elektriciteitsimport van-
uit andere lidstaten naar Zweden kunnen leiden. Volgens het 
Hof kan het nalaten van de Zweedse staat om dit soort ne-
gatieve effecten op de import te voorkomen als een inbreuk 
(door Zweden) op art. 34 VWEU worden gezien (vgl. met 
de zaken Spaanse aardbeien en Schmidberger).18 In het licht 
van het voorgaande concludeert het Hof dat het Zweedse 
steunprogramma inbreuk maakt op het vrij verkeer van goe-
deren in de EU.

Rechtvaardiging van de inbreuk
Het Hof zegt vervolgens dat de door de Zweedse regeling 
veroorzaakte inbreuk desalniettemin gerechtvaardigd kan 
worden omdat het doel van de regeling (‘het bevorderen van 
het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor elektrici-

5(3) van de richtlijn laat zien dat dit bruto-eindverbruik zal 
worden berekend als de hoeveelheid elektriciteit die in een 
lidstaat wordt geproduceerd uit hernieuwbare energiebron-
nen.

7. ‘A megawatt is a unit for measuring power that is equiva-
lent to one million watts. One megawatt is equivalent to 
the energy produced by 10 automobile engines. A mega-
watt hour (Mwh) is equal to 1,000 Kilowatt hours (Kwh). 
It is equal to 1,000 kilowatts of electricity used conti-
nuously for one hour. It is about equivalent to the amount 
of electricity used by about 330 homes during one hour.’ 
Bron: http://www.cleanenergyauthority.com.

8. Zaak C-573/12, Ålands Vindkraft, par. 15.
9. Zaak C-573/12, Ålands Vindkraft, par. 12-15 en 113 e.v..
10. Zaak C-573/12, Ålands Vindkraft, par. 12.
11. Richtlijn 2009/28/EC, art. 3(3).
12. Conclusie van A-G Bot, Zaak C-573/12, Ålands Vindkraft, 

par. 50.
13. Zaak C-573/12, Ålands Vindkraft, par. 50; Richtlijn 

2009/28/EC, par. 25 en art. 3(3).
14. Zaak C-573/12, Ålands Vindkraft, par. 54.
15. Zaak C-573/12, Ålands Vindkraft, par. 58-64.
16. Het Hof herhaalt de algemene regel: ‘Dienaangaande zij 

eraan herinnerd dat het vaste rechtspraak is dat wanneer 
een materie op Unieniveau uitputtend is geharmoniseerd, 
alle daarop betrekking hebbende nationale maatregelen 
moeten worden getoetst aan de bepalingen van die harmo-
nisatiemaatregel en niet aan die van het primaire recht’, zie 
Zaak C-573/12, Ålands Vindkraft, par. 57.

17. Zaak C-573/12, Ålands Vindkraft, par. 68-70.
18. Zaak C-573/12, Ålands Vindkraft, par. 71-74.
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teitsproductie’) bijdraagt aan de bescherming van het milieu 
en eveneens aan de bescherming van de gezondheid en het 
leven van personen, dieren of planten (wat één van de in art. 
36 VWEU genoemde rechtvaardigingsgronden is).19

De proportionaliteitstoets
Ten slotte gaat het Hof uitgebreid in op de proportionali- 
teitstoets (de inbreuk makende nationale regeling dient ge-
schikt en noodzakelijk te zijn om het nagestreefde, legitie-
me doel te bereiken). Ten eerste toont het Hof begrip voor 
het feit dat een nationaal steunprogramma de productie van 
groene stroom bevordert (in plaats van het gebruik ervan) 
aangezien ‘het groene karakter van elektriciteit enkel betrek-
king heeft op de productiewijze ervan’.20 Daarnaast geeft 
de richtlijn duidelijk aan dat de mate van ‘compliance’ van 
de lidstaten met de streefcijfers berekend zal worden ‘als de 
hoeveelheid elektriciteit die in een lidstaat wordt geprodu-
ceerd uit hernieuwbare energiebronnen’.21 Vervolgens zegt 
het Hof dat het Zweedse steunprogramma een proportione-
le regeling is omdat het volgens het Hof voor de goede wer-
king van de nationale steunregelingen van essentieel belang 
is ‘dat de lidstaten naargelang hun respectieve potentieel 
greep hebben op het effect en de kosten van die steunrege-
lingen, en tegelijk het vertrouwen van de investeerders be-
waren.’22

Bovendien zegt het Hof dat de Uniewetgever weliswaar het 
nationale karakter van de steunregelingen heeft behouden, 
maar dat ze toch artikelen in de richtlijn heeft opgenomen 
die de lidstaten in staat stellen om samen te werken door bij-
voorbeeld een gezamenlijke steunregeling op te zetten.23

Het Hof besteedt ook aandacht aan Ålands Vindkrafts ar-
gument dat Zweden de streefcijfers uit Richtlijn 2009/28 al 
gaat halen met de huidige binnenlandse productiecapaciteit 
voor groene energie. Volgens Ålands Vindkraft is een steun-
programma met een territoriale beperking dan ook niet meer 
nodig. Het Hof verwerpt dit argument en zegt dat de effecti-
viteit van nationale steunprogramma’s een zekere continuï-
teit vereist om met name ‘het gewettigd vertrouwen te waar-
borgen’ van investeerders in nieuwe energie-installaties.24

Als laatste maakt het Hof nog vier aanvullende opmerkin-
gen over proportionaliteit.25 Ook deze laatste overwegingen 
dragen volgens het Hof bij aan de conclusie dat het Zweed-
se groenestroomcertificatenprogramma de proportionaliteits-
toets kan doorstaan.

Conclusie
Uiteindelijk concludeert het Hof dat art. 34 VWEU niet in 
de weg staat aan het Zweedse steunprogramma. Het steun-
programma bevat weliswaar een territoriale beperking die 
de handel in duurzame energie tussen de lidstaten bemoei-
lijkt, maar deze beperking kan worden gerechtvaardigd en 
doorstaat de proportionaliteitstoets.26

3. Analyse
De Ålands Vindkraft-zaak legt een binnen het Europese 
recht veel voorkomend probleem bloot: het coördinatiepro-
bleem.27 In casu blijkt dat er in de wetgevingsfase onvol-
doende afstemming heeft plaatsgevonden tussen het duur-
zame-energiebeleid van de EU en de regels omtrent het vrij 
verkeer van goederen. Dit gebrek aan ‘coördinatie’ of ‘af-
stemming’ heeft in het geval van Ålands Vindkraft geleid 
tot conflict tussen art. 34 VWEU (vrij verkeer van goede-
ren) en Richtlijn 2009/28, die dient ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Uiteindelijk 

moet het Hof van Justitie dit probleem oplossen door in het 
kader van art. 36 VWEU of door toepassing van de ‘rule 
of reason’ te besluiten aan welke van de twee conflicteren-
de beleidsgebieden voorrang moet worden verleend. Het 
Hof besluit dat de inbreuk op art. 34 gerechtvaardigd kan 
worden omdat het doel van de Zweedse steunregeling (na-
melijk: ‘het bevorderen van het gebruik van hernieuwba-
re energiebronnen voor elektriciteitsproductie’)28 bijdraagt 
aan de bescherming van het milieu. Vanuit het perspec-
tief van een effectieve uitvoering van het huidige Europe-
se duurzame-energiebeleid lijkt het Hof hier een verstandi-
ge keuze te maken. Richtlijn 2009/28 verplicht de lidstaten 
immers er zorg voor te dragen dat een bepaald percentage 
van de binnen de lidstaat geproduceerde energie, uit her-
nieuwbare bronnen (wind, zon, water, etc.) voortkomt. In-
dien lidstaten verplicht zouden zijn hun steunregelingen 
ook open te stellen voor duurzame energie die is geprodu-
ceerd buiten de eigen lidstaat, verliezen zij een potentieel 
krachtig instrument om direct invloed uit te oefenen op de 
omvang van de binnenlandse energieproductie. Uiteraard 
kunnen er vraagtekens worden gezet bij de effectiviteit van 
het bevorderen van duurzame energieproductie per lid-
staat. Energieproductie is immers niet aan grenzen gebon-

19. Zaak C-573/12, Ålands Vindkraft, par. 77-82.
20. Zaak C-573/12, Ålands Vindkraft, par. 95. Deze opmerking 

van het Hof is waarschijnlijk bedoeld als nadere verduide-
lijking van de relatie tussen het Zweedse steunprogramma 
(dat de productie van groene energie bevordert) en de 
richtlijn (die immers is gemaakt ten behoeve van de bevor-
dering van het gebruik van groene energie). Het is ook een 
antwoord op een argument dat in de nationale procedure 
door Ålands Vindkraft (de eiser) naar voren is gebracht, zie 
par. 25 van de uitspraak van het Hof.

21. Zaak C-573/12, Ålands Vindkraft, par. 95-97; Richtlijn 
2009/28/EC, art. 3(5).

22. Zaak C-573/12, Ålands Vindkraft, par. 98-99.
23. Zaak C-573/12, Ålands Vindkraft, par. 100-101.
24. Zaak C-573/12, Ålands Vindkraft, par. 102-103. Zie het 

kritische commentaar bij deze paragrafen van Professor Dr. 
Markus Ludwigs (Universität Würzburg) in het ‘Europäi-
sche Zeitschrift für Wirtschaftsrecht’: EuGH: Energierecht: 
Keine Pflicht zur Erstreckung der Ökostro�förderung auf 
in anderen Mitgliedstaaten erzeugten Strom, EuZW 2014, 
620, zie de laatste paragraaf van de Analyse (II) op p. 627.

25. Zaak C-573/12, Ålands Vindkraft, par. 105-119.
26. Deze samenvatting gaat niet in op de vierde prejudiciële 

vraag waarin het Hof wordt gevraagd of de Zweedse rege-
ling in overeenstemming is met het rechtszekerheidsbegin-
sel, zie de paragrafen 120-132 van de uitspraak van het 
Hof.

27. Mortelmans en Hellingman schrijven dat er om in een 
economie zoals de onze tot een consistent overheidsbe-
leid te komen aan een aantal eisen moet worden voldaan. 
Eén van die eisen is de eis van ‘onderlinge afstemming 
van de verschillende vormen van overheidsoptreden en 
interventies.’ Gebeurt dit niet, dan is er sprake van een 
‘coördinatieprobleem’. Zie K. Hellingman en K.J.M. 
Mortelmans, Economisch Publiekrecht – rechtswaarbor-
gen en rechtsinstrumenten, Kluwer 1989, par. 1.3.3,  
p. 32.

28. Zaak C-573/12, Ålands Vindkraft, par. 77-82.
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den. Naast dat dit feitelijk niet zo is (denk aan de Neder-
landse afname van overtollige Duitse windenergie 
op winderige dagen)29, zou deze gedachte ook indruisen te-
gen het idee van de Europese interne markt voor elektri-
citeit.30 Het zou wellicht logischer zijn om Europa-bre-
de steunprogramma’s voor duurzame energie op te zetten. 
Toch is het bestaan van individuele productiequota per lid-
staat de status quo en lijkt het Hof een beslissing te hebben 
genomen die aansluit bij deze realiteit. Het moet mogelijk 
blijven (zo lijkt het Hof te betogen) om nationale steunre-
gelingen op te zetten die zich beperken tot nationaal opge-
wekte groene energie, zolang er op EU-niveau geen sprake 
is van de harmonisatie van dit soort steunregelingen.31

Een voor de hand liggende vraag is waarom er überhaupt 
een Europese rechter te pas moet komen aan een ogen-
schijnlijk simpele subsidieaanvraag voor duurzame ener-
gieproductie, en of dit wenselijk is. Het antwoord op de 
‘waarom’-vraag ligt besloten in Richtlijn 2009/28. De 
richtlijn geeft de lidstaten expliciet de mogelijkheid om 
steunprogramma’s op te zetten waar uit andere lidstaten 
geïmporteerde duurzame energie geen gebruik van kan ma-
ken. Er ligt dus een inherent gebrek aan afstemming met 
het vrij verkeer van goederen in de richtlijn besloten. Deze 
fout zou door de wetgever op twee manieren kunnen wor-
den gerepareerd. Dit kan enerzijds door de richtlijn zo aan 
te passen dat de steunregelingen voor duurzame energie er 
uitputtend door worden geharmoniseerd. Art. 34 VWEU 
zal vervolgens niet meer van toepassing zijn32 en er kan 
dan (bindend) in de richtlijn worden opgenomen dat steun-
programma’s met territoriale beperkingen zijn toegestaan. 
Anderzijds kan er in de richtlijn worden opgenomen dat 
steunprogramma’s die inbreuk maken op het vrij verkeer 
van goederen juist niet zijn toegestaan. De richtlijn zoekt 
dan aansluiting bij Artikel 34 TFEU, waardoor verdergaan-
de harmonisatie achterwege gelaten kan worden.33 Welke 
van de twee oplossingen moet worden gekozen is een po-
litieke keuze. Het is aan de wetgever enerzijds om te be-
palen aan welke van de hier conflicterende belangen (be-
vordering van duurzame energieproductie en bescherming 
van het vrij verkeer van goederen) meer gewicht moet 
worden toegekend en anderzijds om deze keuze vervol-
gens in wetgeving vast te leggen. Bezien vanuit het licht 
van een effectief duurzame-energiebeleid is het ongewenst 
om deze keuze op ad hoc-basis over te laten aan de Eu-
ropese rechter. Afhankelijk van de specifieke eigenschap-
pen van nieuwe, in de toekomst aan hem voorgelegde, na-
tionale steunprogramma’s zal de Europese rechter een op 
maat gesneden beslissing nemen. De kracht van wetgeving 
(dat er aan betrokkenen, zoals lidstaten en investeerders, ex 
ante rechtszekerheid wordt gegeven) wordt hiermee weg-
genomen: de uitspraak van de rechter in het specifieke ge-
val zal moeten worden afgewacht. De rechter heeft maar 
zeer beperkte middelen tot zijn beschikking en kan (in het 
voorbeeld van de Ålands Vindkraft-zaak) slechts verkla-
ren dat nationale wetgeving of in overeenstemming, of in 
strijd met het EU-recht is. In het geval van strijdigheid 
zal de nationale wetgeving ongedaan moeten worden ge-
maakt; er is dan sprake van deregulering.34 De EU-wetge-
ver heeft via de weg van de secundaire wetgeving veel ge-
avanceerdere methoden (zie de twee suggesties hierboven) 
om beleidsgebieden op elkaar af te stemmen. De taak om 
een oplossing voor conflicterende Europese beleidsgebie-
den te vinden dient dan ook bij de EU-wetgever – en niet 

bij de rechter – te liggen. Een andere reden waarom het on-
gewenst is de status quo te behouden, is omdat lang niet 
alle gevallen waarin een conflict ontstaat tussen een natio-
naal steunprogramma en art. 34 aan het Europees Hof van 
Justitie zullen worden voorgelegd.35 In de gevallen waarin 
dit niet gebeurt, is het aan de nationale rechter om een be-
slissing nemen. Rechters in verschillende lidstaten kunnen 
verschillende beslissingen nemen, wat kan resulteren in de 
situatie dat één type steunprogramma in de ene lidstaat wel 
is toegestaan, en in de andere lidstaat niet.
Tenslotte is het nog om een andere reden onwenselijk om 
de status quo te behouden en het aan het Hof te laten om 
dit soort conflicten op te lossen. Op de uitspraak van het 
Hof (en de daaruit volgende rechtszekerheid) hebben de 
betrokken partijen in de Ålands Vindkraft-zaak bij elkaar 
vijf jaar moeten wachten (de tijd die verstreek tussen de 
weigering van het Zweedse energieagentschap om certi-
ficaten aan Ålands Vindkraft te verstrekken en de uitein-
delijk uitspraak van het Hof van Justitie). In het geval van 
Essent/VREG was dit vier jaar (de tijd tussen het aanbren-
gen van het geschil bij de Belgische rechter en de uitein-
delijke uitspraak van het Hof van Justitie). Deze periode 
van onzekerheid over de toekomst van een nationaal steun-

29. Zie bijvoorbeeld: ‘Duitse stroom is mazzel voor ons’, AD/
Algemeen Dagblad, Algemeen – Economie, p. 23, vrijdag 
23 mei 2014.

30. Richtlijn 2009/72/EC betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor elektriciteit, zie bijvoor-
beeld punt 1-6 van de preambule voor de doelstellingen 
van de interne markt voor elektriciteit.

31. Zaak C-573/12, Ålands Vindkraft, par. 94.
32. Zie voetnoot 16.
33. De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGV) in het 

staatssteunrecht kan hier als voorbeeld worden genomen. 
Art. 1 lid 5 van deze AGV stelt dat de AGV niet van 
toepassing is op bepaalde steunmaatregelen die inbreuk 
maken op de Europese vrij verkeersregels. Bijvoorbeeld 
komen steunmaatregelen ‘waarbij aan de steunverlening 
de verplichting voor de begunstigde is verbonden om 
binnenlands geproduceerde goederen of binnenlandse 
diensten te gebruiken’ niet in aanmerking voor vrijstelling 
van aanmelding bij de Commissie. Zie Verordening Nr. 
651/2014 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën 
steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Ver-
drag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, 
PbEU L 187/1, art. 1(5)(b). Zie ook B. Hessel en M. Vidal, 
‘De nieuwe Algemene groepsvrijstellingsverordening voor 
staatssteun (deel I)’, De Gemeentestem, 2014/99, par. 2.5.

34. L. Woods and P. Watson, Steiner & Woods EU Law, Ox-
ford University Press 2014, twaalfde druk, hoofdstuk 16 
(Harmonisation), p. 342.

35. Van Harten suggereert zelfs dat een prejudiciële verwijzing 
als zodanig eigenlijk uitzonderlijk is in de Nederlandse, 
Europeesrechtelijke rechtspraak. Bovendien wijst hij erop 
dat zelfs wanneer dat wel gebeurt en het Hof van Justitie 
tot een beschikking of arrest is gekomen, er altijd nog een 
eindbeslissing van de nationale rechter volgt ‘waarbij het 
in de praktijk lang niet altijd op pure toepassing neerkomt, 
maar de rechter in praktijk ook vaak nog een vertaalslag 
moet maken voor de daadwerkelijke beslechting van het 
geschil en einduitspraak.’ Zie van Harten, H.J. (2013), 
‘Wat doet de Nederlandse rechter met het Europees 
recht?’, Trema, 36(4), p. 121-127.
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programma voor groene energie kan nadelig zijn voor in-
vesteerders, lidstaten en de EU (al zou er nader onderzoek 
moeten worden gedaan om dit vermoeden hard te kunnen 
maken). Het kan de effectiviteit van het Europese duurza-
me-energiebeleid frustreren, terwijl het creëren van zeker-
heid voor investeerders juist het doel is van dit beleid.36 
Vanuit het oogpunt van een effectief duurzame-energie-
beleid is het dan ook van groot belang dat de EU-wetge-
ver zelf zorgt dat beleidsgebieden op elkaar zijn afgestemd 
door eventuele conflicten vooraf, in het wetgevingsproces, 
te ondervangen.

36. Richtlijn 2009/28/EC, punt 14 van de preambule.
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