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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Priloga Ia 

 1. Cilji držav članic za leto 2030 so 

vsota naslednjih sestavnih delov, izraženih 

v odstotnih točkah: 

 (a) nacionalni zavezujoči cilj države 

članice za leto 2020, kot je določen v 

Prilogi; 

 (b) pavšalni prispevek ("Ppavšal"); 

 (c) prispevek na podlagi BDP na 

prebivalca ("PBDP”);  
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 (d) prispevek na podlagi potenciala 

("Ppotencial"); 

 (e) prispevek, ki odraža raven 

povezanosti države članice ("Ppovezan"). 

 2. Ppavšal  je za vse države članice 

enak. Prispevki Ppavšal vseh držav članic 

skupaj znašajo 30 % razlike med cilji 

Unije za leto 2030 in za leto 2020.  

 3. Prispevek PBDP se dodeli državam 

članicam na podlagi indeksa BDP na 

prebivalca glede na povprečje Unije, pri 

čemer je indeks za posamezno državo 

članico največ 150 % povprečja Unije. 

Prispevki PBDP vseh držav članic skupaj 

znašajo 30 % razlike med cilji Unije za 

leto 2030 in za leto 2020.  

 4. Prispevek Cpotencial se dodeli 

državam članicam na podlagi razlike med 

deležem obnovljivih virov energije države 

članice v letu 2030, kot je izražen v 

scenariju PRIMES EUCO3535, in njenim 

zavezujočim ciljem za leto 2020. Prispevki 

Ppotencial vseh držav članic skupaj znašajo 

30 % razlike med cilji Unije za leto 2030 

in za leto 2020. 

 5.  Prispevek Ppovezan se dodeli 

državam članicam na podlagi indeksa 

čezmejne elektroenergetske povezanosti 

na prebivalca glede na povprečje Unije, 

pri čemer je indeks za posamezno državo 

članico največ 150 % povprečja Unije. 

Prispevki Ppovezan vseh držav članic skupaj 

znašajo 10 % razlike med cilji Unije za 

leto 2030 in za leto 2020. 

 

 

(Odstavek 5 je odbor sprejel, vendar ga v besedilu, poslanem v prevod, ni.) 

(Zadeva vse jezikovne različice.) 


