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Ændringsforslag 270 får følgende ordlyd: 

Ændringsforslag  270 

Forslag til direktiv 

Bilag I a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Bilag Ia 

 1. En medlemsstats mål for 2030 skal 

være summen af følgende komponenter, 

som hver udtrykkes i procent: 

 a) den pågældende medlemsstats 

bindende nationale mål for 2020 som 

anført i bilag I 

 b) et fast bidrag ("CFlat") 

 c) et bidrag baseret på BNP pr. 
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indbygger ("CGDP") 

 d) et bidrag baseret på potentialet 

("CPotential") 

 e) et bidrag, der afspejler 

medlemsstatens sammenkoblingsniveau 

("CInterco"). 

 2. CFlat skal være det samme for hver 

enkelt medlemsstat. Alle medlemsstaters 

CFlat skal tilsammen bidrage med 30% af 

forskellen mellem EU-målene for 2030 og 

2020. 

 3. CGDP fordeles på medlemsstaterne 

på grundlag af et indeks for BNP pr. 

indbygger i forhold til EU-gennemsnittet, 

hvor der individuelt for hver enkelt 

medlemsstat lægges et loft over indekset 

ved 150 % af EU-gennemsnittet. Alle 

medlemsstaters CGDP skal tilsammen 

bidrage med 30% af forskellen mellem 

EU-målene for 2030 og 2020.  

 4. CPotential fordeles på 

medlemsstaterne på grundlag af 

forskellen mellem en medlemsstats andel 

af vedvarende energikilder som vist i 

PRIMES EUCO3535-scenariet og dens 

nationale bindende mål for 2020. Alle 

medlemsstaters CPotential skal tilsammen 

bidrage med 30% af forskellen mellem 

EU-målene for 2030 og 2020. 

 5. CInterco fordeles på 

medlemsstaterne på grundlag af et indeks 

for elsammenkoblingsandelen i forhold til 

EU-gennemsnittet, hvor der individuelt 

for hver enkelt medlemsstat lægges et loft 

over indekset for sammenkoblingsandelen 

ved 150 % af EU-gennemsnittet. Alle 

medlemsstaters CInterco skal tilsammen 

bidrage med 10% af forskellen mellem 

EU-målene for 2030 og 2020. 

(Stykke 5 blev vedtaget i udvalget, men manglede i den tekst, der blev sendt til oversættelse.) 

(Vedrører alle sprogudgaver.) 


