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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0701/2011, którą złożył John Kingston (Irlandia) w sprawie 
opodatkowania energii wiatrowej w Irlandii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się wprowadzeniu przez rząd irlandzki tzw. planu REFIT, 
którego celem jest, by do 2020 r. 40% zużywanej energii pochodziło ze źródeł odnawialnych. 
Sądzi on, że aby osiągnąć ten cel, rząd będzie musiał nałożyć na obywateli nowy podatek, 
z którego będzie wspierał finansowo przedsiębiorstwa prywatne.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r.

W petycji wyrażono obawy dotyczące proponowanego rozszerzenia irlandzkiej taryfy 
gwarantowanej w zakresie odnawialnych źródeł energii. 

Komisja podkreśla, że państwa członkowskie przyjęły w 2009 r. dyrektywę w sprawie 
odnawialnych źródeł energii (2009/28/WE), która określa prawnie wiążący cel przewidujący 
20% udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE do 2020 r. 
W tych ramach prawnych państwa członkowskie mają swobodę w zakresie wyznaczania 
indywidualnych celów sektorowych. Na przykład władze irlandzkie wyznaczyły cel 
przewidujący 40% udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Państwa członkowskie 
są także odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w zakresie wyboru technologii i systemów 
wsparcia służących do osiągnięcia celów krajowych będących częścią celów ogólnych na 
szczeblu UE. 
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Systemy wsparcia, które stanowią pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu, 
muszą spełniać wymogi określone w zasadach UE dotyczących pomocy państwa. Dnia 
29 czerwca 2011 r. Komisja otrzymała powiadomienie od władz irlandzkich dotyczące 
systemu wsparcia w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Komisja dokona 
oceny zgodności systemu z odnośnymi zasadami rynku wewnętrznego. 

Ponadto Komisja współpracuje z państwami członkowskimi w celu zapewnienia tego, aby ich 
polityki w zakresie odnawialnych źródeł energii były racjonalne pod względem kosztów. 
Najnowsze dokumenty Komisji dotyczące przedmiotowej kwestii są udostępnione na niżej 
wymienionych stronach internetowych.

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


