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Amendement 270 wordt als volgt gelezen: 

Amendement  270 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Bijlage I bis 

 1. De streefcijfers van de lidstaten 

voor 2030 zijn gelijk aan de som van de 

volgende componenten, elk uitgedrukt in 

procentpunten: 

 a) het nationale bindende streefcijfer 

van de lidstaat voor 2020 als opgenomen 

in bijlage I; 

 b) een forfaitaire bijdrage ("CFlat"); 
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 c) een op het bbp per hoofd van de 

bevolking gebaseerde bijdrage ("CGDP"); 

 d) een op het potentieel gebaseerde 

bijdrage ("CPotential"); 

 e) een bijdrage die de 

interconnectiegraad van de lidstaat 

weergeeft ("CInterco"). 

 2. CFlat is hetzelfde bedrag voor elke 

lidstaat. De som van de CFlat-bijdragen 

van alle lidstaten zorgt voor een bijdrage 

van 30 % aan het verschil tussen de 

streefcijfers van de Unie voor 2030 en 

2020. 

 3. De CGDP-bijdrage wordt onder de 

lidstaten verdeeld aan de hand van een 

index van het bbp per hoofd van de 

bevolking ten opzichte van het gemiddelde 

van de Unie, waarbij de index voor elke 

lidstaat afzonderlijk maximaal 150 % van 

het gemiddelde van de Unie bedraagt. De 

som van de CGDP-bijdragen van alle 

lidstaten zorgt voor een bijdrage van 30 % 

aan het verschil tussen de streefcijfers van 

de Unie voor 2030 en 2020.  

 4. De CPotential -bijdrage wordt onder 

de lidstaten verdeeld aan de hand van het 

verschil tussen het aandeel hernieuwbare 

energiebronnen (HEB) van een lidstaat in 

2030 zoals blijkt uit het 

Primes EUCO3535-scenario en het 

nationale bindende streefcijfer van die 

lidstaat voor 2020. De som van de 

CPotential-bijdragen van alle lidstaten zorgt 

voor een bijdrage van 30 % aan het 

verschil tussen de streefcijfers van de 

Unie voor 2030 en 2020. 

 5. De CInterco-bijdrage wordt onder de 

lidstaten verdeeld aan de hand van een 

index van het aandeel 

elektriciteitsinterconnecties ten opzichte 

van het gemiddelde van de Unie, waarbij 

de index van het aandeel interconnecties 

voor elke lidstaat afzonderlijk maximaal 

150 % van het gemiddelde van de Unie 

bedraagt. De som van de CInterco-bijdragen 

van alle lidstaten zorgt voor een bijdrage 
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van 10 % aan het verschil tussen de 

streefcijfers van de Unie voor 2030 en 

2020. 

(Lid 5 was in de commissie goedgekeurd, maar ontbrak in de tekst die naar de Vertaaldienst 

was gezonden.) 

(Betreft alle taalversies.) 


