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Ärende: Framställning 0701/2011, ingiven av John Kingston, irländsk medborgare, om 
införandet av en vindkraftsskatt i Irland

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot den irländska regeringens införande av det så kallade 
REFIT-systemet som syftar till att 40 procent av energiförbrukningen ska komma från 
förnybara källor år 2020. Han anser att regeringen kommer att behöva införa nya skatter som 
kommer att användas för att stödja privata företag för att detta mål ska uppnås.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 3 november 2011. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 27 januari 2012

Framställningen uttrycker farhågor vad gäller den föreslagna utvidgningen av 
inmatningspriset för förnybar energi i Irland. 

Kommissionen noterar att medlemsstaterna enades om 2009 års direktiv om förnybar energi 
(2009/28/EG), som anger det rättsligt bindande målet att 20 procent av EU:s 
energiförbrukning ska tillgodoses genom energi från förnybara energikällor senast 2020. Inom 
denna ram har medlemsstaterna frihet att sätta sina egna sektoriella mål, där exempelvis den 
irländska regeringen har angett 40 procent förnybar el som sitt mål. Medlemsstaterna har även 
ansvaret för att fatta beslut om sin egen sammansättning av teknik- och stödformer för att 
uppnå sina nationella mål, vilka ingår i det övergripande EU-målet.
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Stödsystem som består av statligt stöd i enlighet med artikel 107.1 i EUF-fördraget måste vara 
förenliga med EU-reglerna för statligt stöd. Den 29 juni 2011 mottog kommissionen ett 
meddelande från de irländska myndigheterna angående ett stödsystem för energi från 
förnybara källor. Kommissionen kommer att göra en bedömning av stödsystemets förenlighet 
med den inre marknaden i enlighet med tillämpliga regler.  

Därutöver samarbetar kommissionen med medlemsstaterna för att säkra att deras politik för 
att uppnå målen för förnybar energi är så kostnadseffektiva som möjligt. Kommissionens 
senaste relevanta dokument i den här frågan finns tillgängliga via länkarna nedan.

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

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


