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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0701/2011 af John Kingston, irsk statsborger, om indførelsen af en 
skat til fremme af vindenergi i Irland

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod den irske regerings indførelse af den såkaldte "REFIT"-plan med 
henblik på at sikre, at 40 % af produktionen af elektricitet inden 2020 vil komme fra 
vedvarende energikilder. For at nå dette mål vil den irske regering ifølge andrageren blive 
nødt til at indføre nye skatter, der vil skulle gå til at understøtte private virksomheder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. januar 2012

"Andrageren er bekymret over den foreslåede udvidelse af den irske REFIT-ordning 
(renewable energy feed-in tariff). 

Kommissionen bemærker, at medlemsstaterne har accepteret direktivet om vedvarende energi 
fra 2009 (2009/28/EF), som indeholder juridisk bindende mål for vedvarende energi på 20 % 
af EU's endelige energiforbrug i 2020. Inden for disse rammer kan medlemsstaterne frit 
fastlægge deres egne sektormål. Den irske regering har f.eks. fastlagt sit eget mål på 40 % for 
vedvarende elektricitet. Medlemsstaterne er ligeledes ansvarlige for at fastlægge deres eget 
teknologimix og deres egne støtteordninger med henblik på at nå deres nationale mål som led 
i det overordnede EU-mål. 

Støtteordninger, som udgør statsstøtte efter traktatens artikel 107, stk. 1, skal overholde EU's 
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statsstøtteregler. Den 29. juni 2011 modtog Kommissionen en meddelelse fra de irske 
myndigheder om en støtteordning for energi fra vedvarende kilder. Kommissionen vil 
vurdere, om ordningen er forenelig med det indre marked i overensstemmelse med de 
gældende regler.  

Kommissionen arbejder endvidere sammen med medlemsstaterne om at sikre, at deres 
politikker vedrørende opnåelse af målene for vedvarende energi er så omkostningseffektive 
som muligt. Kommissionens seneste relevante dokumenter i denne henseende kan findes via 
nedenstående links.

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

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


