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Комисия по петиции

27.1.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция 0701/2011, внесена от John Kingston, с ирландско гражданство, 

относно въвеждането в Ирландия на данък върху енергията, генерирана от 
вятъра

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу въвеждането от страна на ирландското 
правителство на т.нар. схема „REFIT“, която има за цел до 2020 г. 40 % от 
консумираната електроенергия да бъде произвеждана от възобновяеми източници. Той 
счита, че за да се постигне тази цел, правителството ще трябва да наложи нови данъци, 
които ще бъдат използвани за субсидиране на частни предприятия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 януари 2012 г.

В петицията се изразява безпокойство относно увеличаването на специалната тарифа за 
стимулиране на възобновяемите енергийни източници в Ирландия. 

Комисията отбелязва, че държавите членки са изразили съгласието си с Директивата за 
енергия от възобновяеми източници от 2009 г. (2009/28/ЕО), която постави правно 
обвързващата цел да увеличи дeла на енергията от възобновяеми източници на 20 % от 
крайното потребление на енергия в ЕС до 2020 г. В тази рамка държавите членки имат 
свободата да поставят свои собствени цели за сектора, например ирландското 
правителство е определило своя цел от 40 % за енергията от възобновяеми източници. 
Държавите членки също така отговарят за това сами да определят разнообразието от 
технологии за възобновяема енергия и схеми за подпомагане, за да изпълнят 
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националните си цели като част от общата цел на ЕС. 

Схемите за подпомагане, съставляващи държавна помощ в контекста на член 107, 
параграф 1 от Договора, трябва да са в съответствие с правилата на ЕС за държавните 
помощи. На 29 юни 2011 г. Комисията получи уведомление от ирландските органи 
относно схема за подпомагане на енергията от възобновяеми източници. Комисията ще 
извърши оценка на съвместимостта на схемата с вътрешния пазар в съответствие с 
приложимите правила.  

Освен това Комисията работи съвместно с държавите членки, за да гарантира, че 
техните политики за постигане на целите за енергията от възобновяеми източници са 
колкото е възможно по-рентабилни. Най-новите документи на Комисията по този 
въпрос могат да се видят на посочените по-долу препратки.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0031:FIN:EN:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0131:FIN:EN:PDF


