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Η τροπολογία 270 διατυπώνεται ως εξής: 

Τροπολογία  270 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Παράρτημα Iα 

 1. Οι στόχοι των κρατών μελών για 

το 2030 είναι το άθροισμα των 

ακόλουθων συνιστωσών, καθεμιά από τις 

οποίες εκφράζεται σε ποσοστιαίες 

μονάδες: 

 α) του εθνικού δεσμευτικού στόχου 

των κρατών μελών για το 2020, όπως 

εκτίθεται στο παράρτημα I· 

 β) μιας κατ’ αποκοπήν συνεισφοράς 

(«CFlat»)· 
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 γ) μιας συνεισφοράς με βάση το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ («CGDP»)· 

 δ) μιας συνεισφοράς με βάση το 

δυναμικό («CPotential»)· 

 ε) μιας συνεισφοράς που αντανακλά 

το επίπεδο διασύνδεσης των κρατών 

μελών («CInterco»). 

 2. Η συνεισφορά CFlat είναι ίδια για 

όλα τα κράτη μέλη. Το άθροισμα των 

CFlat όλων των κρατών μελών ισοδυναμεί 

με το 30% της διαφοράς μεταξύ των 

στόχων της Ένωσης για το 2030 και το 

2020.  

 3. Η συνεισφορά CGDP κατανέμεται 

μεταξύ των κρατών μελών με βάση έναν 

δείκτη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ  ο οποίος 

έχει ως σημείο αναφοράς τον μέσο όρο 

της Ένωσης και του οποίου το ανώτατο 

όριο είναι το 150% του μέσου όρου της 

Ένωσης. Το άθροισμα των CFlat όλων 

των κρατών μελών ισοδυναμεί με το 30% 

της διαφοράς μεταξύ των στόχων της 

Ένωσης για το 2030 και το 2020.  

 4. Η συνεισφορά CPotential 

κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών 

με βάση την διαφορά μεταξύ του μεριδίου 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενός 

κράτους μέλους το 2030, όπως 

παρουσιάζεται στο σενάριο PRIMES 

EUCO3535 και του εθνικού δεσμευτικού 

στόχου του για το 2020.  Το άθροισμα 

των CPotential όλων των κρατών μελών 

ισοδυναμεί με το 30% της διαφοράς 

μεταξύ των στόχων της Ένωσης για το 

2030 και το 2020. 

 
5.  Η συνεισφορά CInterco κατανέμεται 

μεταξύ των κρατών μελών με βάση έναν 

δείκτη του μεριδίου της διασύνδεσης 

ηλεκτρικής ενέργειας στον μέσο όρο της 

ΕΕ, δείκτης ο οποίος για κάθε επιμέρους 

κράτος μέλος έχει ως ανώτατο όριο το 

150% του μέσου όρου της ΕΕ. Το 

άθροισμα των CInterco όλων των κρατών 

μελών ισοδυναμεί με το 10% της 

διαφοράς μεταξύ των στόχων της ΕΕ για 
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το 2030 και το 2020.  

(Η παράγραφος 5 εγκρίθηκε στην επιτροπή αλλά έλειπε από το κείμενο που εστάλη προς 

μετάφραση.) 

 

(Αφορά όλες τις γλώσσες.) 


