
WYROK TRYBUNAŁU

(trzecia izba)

z dnia 14 kwietnia 2005 r.

w sprawach połączonych C-128/03 i C-129/03 (wniosek
Consiglio di Stato o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym): AEM SpA (C-128/03), AEM Torino SpA (C-129/
03) przeciwko Autorità per l'energia elettrica e per il gas i

in. (1)

(Rynek wewnętrzny energii elektrycznej — Podwyższona
opłata za dostęp do krajowej sieci przesyłowej energii elek-
trycznej i korzystanie z niej — Pomoc państwa — Dyrektywa

96/92/WE — Dostęp do sieci — Zasada niedyskryminacji)

(2005/C 132/09)

(Język postępowania: włoski)

W sprawach połączonych C-128/03 i C-129/03, mających za
przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orze-
czenia w trybie prejudycjalnym, złożone przez Consiglio di
Stato (Włochy) postanowieniami z dnia 14 stycznia 2003 r.,
które wpłynęły do Trybunału w dniu 24 marca 2003 r., w
postępowaniach AEM SpA (C-128/03), AEM Torino SpA
(C-129/03) przeciwko Autorità per l'energia elettrica e per
il gas i in., przy udziale ENEL Produzione SpA, Trybunał
(trzecia izba), w składzie: A. Rosas, prezes izby, A. Borg
Barthet, S. von Bahr (sprawozdawca), J. Malenovský i U.
Lõhmus, sędziowie, rzecznik generalny: C. Stix-Hackl, sekretarz:
L. Hewlett, główny administrator, wydał w dniu 14 kwietnia
2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Środek tego rodzaju, jak będący przedmiotem sporu w postępo-
waniu przed sądem krajowym, nakładający przejściowo podwyż-
szoną opłatę za dostęp do krajowej sieci przesyłowej i korzystanie
z niej wyłącznie na przedsiębiorstwa prowadzące działalność w
zakresie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej
z instalacji wodnych i geotermicznych w celu wyrównania korzyści
odniesionych przez nie w okresie przejściowym, spowodowanych
liberalizacją rynku energii elektrycznej wskutek transpozycji dyrek-
tywy 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19
grudnia 1996 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego
energii elektrycznej, stanowi zróżnicowanie przedsiębiorstw pod
względem obciążeń wynikające z rodzaju oraz struktury systemu
spornych obciążeń. Zróżnicowanie to nie stanowi zatem samo w
sobie pomocy państwa w rozumieniu art. 87 WE.

Jednakże ocena pomocy nie może mieć miejsca w oderwaniu od
skutków wywołanych przez sposób jej finansowania. Jeżeli w
sytuacji tego rodzaju, jak w postępowaniu przed sądem krajowym,
istnieje konieczny związek między przeznaczeniem podwyższonej
opłaty za dostęp do krajowej sieci przesyłowej i korzystanie z niej
a krajowym systemem pomocy, w tym znaczeniu, że środki uzys-
kane z podwyższonej opłaty są obowiązkowo przeznaczane na
finansowanie pomocy, wspomniana opłata stanowi integralny
składnik tego systemu i powinna być oceniana wraz z nim.

2) Zasada dostępu do krajowej sieci przesyłowej energii elektrycznej
sieci bez dyskryminacji, przyjęta w dyrektywie 96/92, nie stoi na

przeszkodzie przyjęciu przez Państwo Członkowskie środka o
charakterze przejściowym tego rodzaju, jak będący przedmiotem
sporu w postępowaniu przed sądem krajowym, nakładającego
podwyższoną opłatę za dostęp do sieci i korzystanie z niej tylko na
niektóre przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w
zakresie wytwarzania i dystrybucji energii w celu wyrównania
korzyści odniesionych przez nie w okresie przejściowym wskutek
zmiany przepisów w następstwie liberalizacji rynku energii, wyni-
kającej z transpozycji wspomnianej dyrektywy. Jednak sąd krajowy
musi upewnić się, że podwyższona opłata nie wykracza ponad
poziom niezbędny do wyrównania wspomnianych korzyści.

(1) Dz.U. C 146 z 21.06.2003.

WYROK TRYBUNAŁU

(wielka izba)

z dnia 12 kwietnia 2005 r.

w sprawie C-145/03 spadkobiercy Anette Keller prze-
ciwko Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) i
in. (1) (wniosek Juzgado de lo Social nr 20 de Madrid. o

wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)

(Zabezpieczenie społeczne — Art. 3 i 22 rozporządzenia
nr 1408/71 — Art. 22 rozporządzenia nr 574/72 — Hospita-
lizacja w Państwie Członkowskim innym niż właściwe
Państwo Członkowskie — Nagła konieczność przeprowa-
dzenia zabiegów ratujących życie — Przewóz ubezpieczonego
do szpitala w państwie trzecim — Znaczenie druków E 111 i

E 112)

(2005/C 132/10)

(Język postępowania: hiszpański)

W sprawie C- 145/03, mającej za przedmiot wniosek o
wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie preju-
dycjalnym, złożony przez Juzgado de lo Social nr 20 de Madrid
(Hiszpania) postanowieniem z dnia 6 listopada 2001 r., które
wpłynęło do Trybunału w dniu 31 marca 2003 r. w postępo-
waniu: spadkobiercy Anette Keller przeciwko Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS), Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria (Ingesa), Trybunał (wielka izba) w
składzie: V. Skouris, Prezes, P. Jann, C. W. A. Timmermans,
A. Rosas, R. Silva de Lapuerta, K. Lenaerts (sprawozdawca) i
A. Borg Barthet, prezesi izb, N.Colneric, S. von Bahr, J. N. Cunha
Rodrigues, E. Juhász, G. Arestis i M. Ilešič, sędziowie; rzecznik
generalny: L. A. Geelhoed, sekretarz: H. von Holstein, zastępca
sekretarza, wydał w dniu 12 kwietnia 2005 r. wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:
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