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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0701/2011, του John Kingston, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
θέσπιση φόρου αιολικής ενέργειας στην Ιρλανδία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη θέσπιση από την ιρλανδική κυβέρνηση του 
αποκαλούμενου προγράμματος «REFIT», το οποίο αποσκοπεί, έως το 2020, στην παραγωγή 
του 40% της καταναλούμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Πιστεύει ότι για να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος, η κυβέρνηση πρέπει να επιβάλει νέους 
φόρους, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την επιδότηση ιδιωτικών εταιρειών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2012.

Η αναφορά εγείρει προβληματισμούς ως προς την προτεινόμενη δασμολογική επέκταση για 
την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ιρλανδία. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι τα κράτη μέλη ενέκριναν το 2009 την οδηγία για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας (2009/28/EΚ), η οποία θέτει ως νομικά δεσμευτικό στόχο την κάλυψη, 
μέχρι το 2020, του 20% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να 
θέτουν τους δικούς τους τομεακούς στόχους, όπως έπραξε για παράδειγμα η ιρλανδική 
κυβέρνηση η οποία έθεσε το 40% ως στόχο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές. Τα κράτη μέλη είναι επίσης αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με το μείγμα τεχνολογιών και τα καθεστώτα ενισχύσεων που θα επιλέξουν για 
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την επίτευξη των εθνικών τους στόχων οι οποίοι αποτελούν μέρους του συνολικού 
στόχου της ΕΕ. 

Τα καθεστώτα ενισχύσεων, βάσει των οποίων χορηγούνται κρατικές ενισχύσεις υπό την 
έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης, πρέπει να είναι σύμφωνα με τους 
κανόνες της ΕΕ που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις. Στις 29 Ιουνίου 2011, η Επιτροπή 
έλαβε κοινοποίηση από τις ιρλανδικές αρχές σχετικά με συγκεκριμένο καθεστώς 
ενίσχυσης για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η Επιτροπή θα 
αξιολογήσει τη συμβατότητα του καθεστώτος με την εσωτερική αγορά σύμφωνα με 
τους εφαρμοστέους κανόνες.  

Επιπλέον, η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για να διασφαλίζει ότι είναι 
οικονομικά αποδοτικές οι πολιτικές που ακολουθούν για την επίτευξη των στόχων τους 
σχετικά με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τα πιο πρόσφατα έγγραφα της 
Επιτροπής σχετικά με το θέμα είναι διαθέσιμα στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

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


