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270. grozījumu izteikt šādi: 

Grozījums Nr.  270 

Direktīvas priekšlikums 

Ia pielikums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ia pielikums 

 1. Dalībvalsts mērķrādītāji 

2030. gadam ir šādu procentpunktos 

izteiktu elementu summa: 

 a) šīs direktīvas I pielikumā 

norādītais dalībvalsts saistošais 

nacionālais mērķrādītājs 2020. gadam; 

 b) vienotas likmes devums („CFlat”); 

 c) devums, kas noteikts pēc IKP uz 

vienu iedzīvotāju („CGDP”); 
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 d) uz potenciālu balstīts devums 

(„CPotential”); 

 e) devums, kurš atspoguļo dalībvalsts 

starpsavienojumu īpatsvaru („CInterco”). 

 2. CFlat ir vienāds visām dalībvalstīm. 

Visu dalībvalstu CFlat kopā nodrošina 

30 % no starpības starp ES 2030. un 

2020. gada mērķrādītājiem. 

 3. CGDP starp dalībvalstīm sadala, 

vadoties pēc IKP uz vienu iedzīvotāju 

apjoma indeksa ES vidējās vērtības, un 

katrai dalībvalstij atsevišķi šī indeksa 

maksimālā robežvērtība ir noteikta 150 % 

apmērā no ES vidējās vērtības. Visu 

dalībvalstu CGDP kopā nodrošina 30 % no 

starpības starp ES 2030. un 2020. gada 

mērķrādītājiem.  

 4. CPotential starp dalībvalstīm sadala, 

vadoties pēc starpības starp dalībvalsts 

atjaunojamo energoresursu īpatsvaru 

2030. gadā, kāds noteikts modeļa 

„PRIMES” scenārijā EUCO 3535, un 

dalībvalsts saistošo nacionālo 

mērķrādītāju 2020. gadam. Visu 

dalībvalstu CPotential kopā nodrošina 30 % 

no starpības starp Savienības 2030. un 

2020. gada mērķrādītājiem. 

 5. CInterco starp dalībvalstīm sadala, 

vadoties pēc elektrotīkla starpsavienojumu 

īpatsvara indeksa ES vidējās vērtības, un 

katrai dalībvalstij atsevišķi elektrotīkla 

starpsavienojumu indeksa maksimālā 

robežvērtība ir noteikta 150 % apmērā no 

ES vidējās vērtības. Visu dalībvalstu 

CInterco kopā nodrošina 10 % no starpības 

starp ES 2030. un 2020. gada 

mērķrādītājiem. 

(5. punkts ir pieņemts komitejā, taču tas neparādījās tekstā, ko nosūtīja tulkošanai.) 

(Attiecas uz tekstu visās valodās.) 

 

 


