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Ref.: Petiția 0701/2011, adresată de John Kingston, de cetățenie irlandeză, privind 
extinderea regimului tarifar în domeniul energiei eoliene din Irlanda

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva introducerii de către guvernul irlandez a așa-numitei 
scheme „REFIT”, al cărei obiectiv este acela de a obține 40 % din producția electrică din 
surse regenerabile, până în 2020. Petiționarul consideră că, pentru atingerea acestui obiectiv, 
guvernul irlandez va trebui să impună noi taxe care vor fi folosite pentru finanțarea 
întreprinderilor private.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 ianuarie 2012

Petiția aduce în discuție probleme referitoare la propusa extindere a tarifului fix pentru 
energia regenerabilă în Irlanda. 

Comisia menționează faptul că statele membre au convenit asupra Directivei din 2009 privind 
energia din surse regenerabile (2009/28/CE), care a stabilit un obiectiv cu caracter juridic 
obligatoriu pentru energie regenerabilă în cuantum de 20 % din consumul final de energie al 
EU până în 2020. În acest cadru, statele membre sunt libere să-și stabilească propriile 
obiective sectoriale, de exemplu, guvernul irlandez și-a stabilit propriul obiectiv de energie 
regenerabilă în cuantum de 40 %. Statele membre sunt, de asemenea, responsabile pentru 
stabilirea propriului mix tehnologic și a propriilor scheme de sprijin în vederea atingerii 
obiectivelor naționale, ca parte a obiectivului general al UE.
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Schemele de sprijin care reprezintă ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) al 
Tratatului trebuie să respecte normele UE privind ajutoarele de stat. La 29 iunie 2011, 
Comisia a primit o notificare din partea autorităților irlandeze privind o schemă de sprijin 
pentru energia din surse regenerabile. Comisia va evalua compatibilitatea schemei cu piața 
internă în conformitate cu normele aplicabile.  

Pe lângă acestea, Comisia colaborează cu statele membre pentru a se asigura că politicile lor 
de obținere a obiectivelor de energie regenerabilă sunt cât se poate de rentabile. Cele mai 
recente documente relevante ale Comisiei în această privință pot fi accesate urmând linkurile 
de mai jos.

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


