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Tárgy: John Kingston ír állampolgár által benyújtott 0701/2011. számú petíció a 
szélenergiához kapcsolódó tarifarendszer írországi kiterjesztéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az ún. „REFIT-rendszer” (REFIT: a megújuló energiaforrások 
betáplálási díja) ír kormány általi bevezetése ellen, amelynek célja, hogy 2020-ra a 
villamosenergia-termelés 40%-a megújuló energiaforrásból származzon. A petíció benyújtója 
szerint e cél eléréséhez az ír kormánynak új adókat kellene kivetnie, amelyek 
magánvállalkozások támogatására szolgálnának.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 3. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. január 27.

A petíció a megújuló energiára vonatkozó ír betáplálási tarifa javasolt kiterjesztésével 
kapcsolatos aggályokat fogalmaz meg. 

A Bizottság megjegyzi, hogy a tagállamok egyezségre jutottak a 2009. évi megújulóenergia-
irányelvről (2009/28/EK), amely azt a jogilag kötelező erejű célt határozta meg, hogy 2020-ra 
az Unióban a teljes energiafogyasztás 20%-át megújuló energiaforrásokból elégítsék ki. E 
kereten belül a tagállamok szabadon határozhatják meg saját ágazati céljaikat, így az ír 
kormány a megújuló energia tekintetében a 40%-os célt tűzte ki. A tagállamok döntenek 
emellett saját technológiai kombinációjukról és azokról a támogatási rendszerekről, 
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amelyekkel az Unió átfogó célkitűzésének részeként elérhetik nemzeti céljaikat. 

A Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében vett állami támogatást képező 
támogatási rendszereknek meg kell felelniük az állami támogatásra vonatkozó uniós 
szabályoknak. A Bizottság 2011. június 29-én bejelentést kapott az ír hatóságoktól a megújuló 
energiaforrásokból származó energia támogatási rendszeréről. A Bizottság az alkalmazandó 
szabályokkal összhangban fogja értékelni a rendszer belső piaccal való 
összeegyeztethetőségét. 

A Bizottság emellett a tagállamokkal együtt dolgozik annak biztosításán, hogy a megújuló 
energiával kapcsolatos célkitűzéseik elérését szolgáló politikáik a lehető legteljesebb 
mértékben költséghatékonyak legyenek. A legújabb vonatkozó bizottsági dokumentumok a 
következő hivatkozásokon keresztül érhetőek el:

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

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


