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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de invoering door de Ierse regering van de zogenaamde 
REFIT-regeling, waarmee de doelstelling wordt vastgesteld om tegen 2020 40% van de 
elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen te halen. Om die doelstelling te 
realiseren, moet de Ierse regering volgens indiener nieuwe belastingen invoeren waarmee 
particuliere ondernemingen kunnen worden gesubsidieerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 januari 2012

Het verzoekschrift werpt vragen op betreffende de voorgestelde uitbreiding van de regeling 
inzake het terugleveringstarief voor hernieuwbare energie in Ierland. 

De Commissie merkt op dat de lidstaten hebben ingestemd met de Richtlijn inzake 
hernieuwbare energie (2009/28/EG) van 2009, die een juridisch bindend streefdoel van 20% 
heeft vastgesteld voor het aandeel van de hernieuwbare energiebronnen in het totale 
energieverbruik in de EU in 2020. Binnen dit kader mogen de lidstaten hun eigen sectorale 
streefcijfers vaststellen; de Ierse regering heeft bijvoorbeeld een eigen streefdoel voor 
hernieuwbare elektriciteit van 40% vastgesteld. De lidstaten moeten tevens hun eigen 
technologiemix en steunregelingen bepalen om hun nationale streefdoelen als onderdeel van 
de algemene EU-doelstelling te behalen. 
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Steunregelingen die staatssteun vormen in de zin van artikel 107, lid 1, van het Verdrag 
moeten overeenstemmen met de EU-staatssteunregels. Op 29 juni 2011 heeft de Commissie 
van de Ierse autoriteiten een kennisgeving over een steunregeling voor energie uit 
hernieuwbare bronnen ontvangen. De Commissie zal de verenigbaarheid van de regeling met 
de interne markt in overeenstemming met de toepasselijke regels beoordelen. 

Daarnaast werkt de Commissie met de lidstaten samen om ervoor te zorgen dat hun beleid 
voor het bereiken van hun doelstellingen inzake hernieuwbare energie zo kosteneffectief 
mogelijk is. De meest recente relevante documenten van de Commissie in dit verband zijn 
toegankelijk via de onderstaande links.

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


