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Poprawka 270 otrzymuje brzmienie: 

Poprawka  270 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Załącznik Ia 

 1. Cele państw członkowskich na 

2030 r. to suma następujących 

składników, z których każdy wyrażono w 

procentach: 

 a) wiążący dla danego państwa 

członkowskiego cel krajowy na 2020 r. 

zgodnie z załącznikiem I do niniejszej 

dyrektywy; 

 b) zryczałtowany wkład („CFlat”); 



 

PE597.755v02-00 2/3 RR\1141446PL.docx 

PL 

 c) wkład wyliczony na podstawie 

PKB na mieszkańca („CGDP”); 

 d) wkład wyliczony na podstawie 

potencjału („CPotential”); 

 e) wkład wyliczony na podstawie 

poziomu połączeń wzajemnych danego 

państwa członkowskiego („CInterco”). 

 2. CFlat jest jednakowe dla wszystkich 

państw członkowskich. Suma CFlat 

wszystkich państw członkowskich razem 

daje 30 % różnicy między celami UE na 

2030 r. i 2020 r. 

 3. CGDP jest przydzielane państwom 

członkowskim na podstawie wskaźnika 

PKB na mieszkańca w stosunku do 

średniej UE, gdzie dla każdego 

poszczególnego państwa członkowskiego 

pułap wskaźnika wynosi 150 % średniej 

UE. Suma CGDP wszystkich państw 

członkowskich razem daje 30 % różnicy 

między celami UE na 2030 r. i 2020 r.  

 4. CPotential jest przydzielane 

państwom członkowskim na podstawie 

różnicy między udziałem energii ze źródeł 

odnawialnych w danym państwie 

członkowskim w 2030 r. zgodnie ze 

scenariuszem PRIMES EUCO3535 a 

wiążącym celem krajowym na 2020 r. 

Suma CPotential wszystkich państw 

członkowskich razem daje 30 % różnicy 

między celami UE na 2030 r. i 2020 r. 

 5. CInterco jest przydzielane państwom 

członkowskim na podstawie wskaźnika 

udziału elektroenergetycznych połączeń 

międzysystemowych w stosunku do 

średniej UE, przy czym dla 

poszczególnych państw członkowskich 

pułap tego wskaźnika wynosi 150 % 

średniej UE. Suma CInterco wszystkich 

państw członkowskich razem daje 10 % 

różnicy między celami UE na 2030 r. i na 

2020 r.  

 

(Ustęp 5 został przyjęty w komisji, ale nie znalazł się w tekście przekazanym do Działu 
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Tłumaczeń) 

(Dotyczy wszystkich wersji językowych) 


