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8. úgy véli, hogy a hidrogén 
különböző formáinak osztályozását 
független, tudományosan megalapozott 
értékelés alapján kell meghatározni, 
elmozdulva az általánosan használt 
színalapú megközelítéstől; úgy véli, hogy 
ennek az osztályozásnak a hidrogén teljes 
termelési és szállítási folyamata során a 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgáz-kibocsátáson kell 
alapulnia, ugyanakkor a körforgásos 
gazdaság elveivel összhangban átlátható és 
szilárd fenntarthatósági kritériumokat is 
figyelembe kell vennie, és a 
kategóriánkénti átlagokon és standard 
értékeken kell alapulnia, amilyenek például 
az erőforrások fenntartható használatára és 
védelmére, a hulladékgazdálkodásra és a 
nyersanyagok és másodlagos anyagok 
fokozott használatára, a szennyezés 
megelőzésére és csökkentésére, végül 
pedig a biológiai sokféleség és az 
ökoszisztémák védelmére és 
helyreállítására irányuló célkitűzések;

8. úgy véli, hogy a hidrogén 
különböző formáinak osztályozását 
független, tudományosan megalapozott 
értékelés alapján kell meghatározni, 
elmozdulva az általánosan használt 
színalapú megközelítéstől; úgy véli, hogy 
ennek az osztályozásnak a hidrogén teljes 
termelési és szállítási folyamata során a 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgáz-kibocsátáson kell 
alapulnia, ugyanakkor a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elv1a és a körforgásos 
gazdaság elveivel összhangban átlátható és 
szilárd fenntarthatósági kritériumokat is 
figyelembe kell vennie, és a 
kategóriánkénti átlagokon és standard 
értékeken kell alapulnia, amilyenek például 
az erőforrások fenntartható használatára és 
védelmére, a hulladékgazdálkodásra és a 
nyersanyagok és másodlagos anyagok 
fokozott használatára, a szennyezés 
megelőzésére és csökkentésére, végül 
pedig a biológiai sokféleség és az 
ökoszisztémák védelmére és 
helyreállítására irányuló célkitűzések;

___________________
1a A fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló, 2020. június 18-i (EU) 2020/852 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 17 
. cikke.
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40. üdvözli, hogy a Bizottság 
különböző lehetőségeket vesz fontolóra a 
keresleti oldal ösztönzésére; egyetért az 
Európai Bizottsággal abban, hogy átmeneti 
időre fontolóra lehetne venni a 
keresletorientált politikákat és a 
hidrogénnek a végfelhasználói ágazatokban 
történő alkalmazására és felhasználására 
vonatkozó egyértelmű ösztönzőket a 
hidrogén iránti kereslet kiváltása érdekében 
– például a megújuló hidrogén korlátozott 
számú ágazatban való felhasználására 
vonatkozó kvótákat, a társberuházások 
kezdeti kockázatának csökkentése céljából 
az Európai Beruházási Bank által nyújtott 
garanciákat azok költségeinek 
versenyképessé válásáig, valamint a 
pénzügyi eszközöket, beleértve a megújuló 
vagy alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
hidrogént használó projektek esetében a 
karboncsökkentési célú szerződéseket 
(CCfD) – a hidrogén útján történő 
dekarbonizáció ösztönzése céljából olyan 
ágazatokban, ahol az létfontosságú a végső 
felhasználók versenyképességének 
megőrzéséhez; megjegyzi, hogy biztosítani 
kell, hogy a kompenzáció arányos 
maradjon, és el kell kerülni mind a 
termelésre, mind a felhasználásra szánt 
támogatások megkettőzését, a mesterséges 
szükségletek kialakulását és az 
indokolatlan piaci torzulásokat; kéri a 
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számú ágazatban való felhasználására 
vonatkozó kvótákat, a társberuházások 
kezdeti kockázatának csökkentése céljából 
az Európai Beruházási Bank által nyújtott 
garanciákat azok költségeinek 
versenyképessé válásáig, valamint a 
pénzügyi eszközöket, beleértve a megújuló 
vagy alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
hidrogént használó projektek esetében a 
karboncsökkentési célú szerződéseket 
(CCfD) – a hidrogén útján történő 
dekarbonizáció ösztönzése céljából olyan 
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CCfD kísérleti rendszerének gyors 
kifejlesztését, különösen a tiszta acél 
tekintetében; kiemeli, hogy a fenntartható 
megoldások – például az építőipar számára 
vagy felújításra szánt zöld acél – 
közbeszerzése szintén hozzájárulhat a 
kézzelfogható és kiszámítható kereslethez; 
hangsúlyozza, hogy a keresletre 
összpontosító politikáknak összhangban 
kell lenniük más szakpolitikai 
intézkedésekkel, és alapos 
hatásvizsgálatnak kell alávetni őket, hogy 
elkerüljék a nemzetközi versennyel 
szembesülő energiaintenzív iparágakra 
gyakorolt negatív hatásokat;

termelésre, mind a felhasználásra szánt 
támogatások megkettőzését, a mesterséges 
szükségletek kialakulását és az 
indokolatlan piaci torzulásokat; kéri a 
CCfD kísérleti rendszerének gyors 
kifejlesztését, különösen a tiszta acél 
tekintetében; kiemeli, hogy a fenntartható 
megoldások – például az építőipar számára 
vagy felújításra szánt zöld acél – 
közbeszerzése szintén hozzájárulhat a 
kézzelfogható és kiszámítható kereslethez; 
hangsúlyozza, hogy a keresletre 
összpontosító politikáknak összhangban 
kell lenniük más szakpolitikai 
intézkedésekkel, és alapos 
hatásvizsgálatnak kell alávetni őket, hogy 
elkerüljék a nemzetközi versennyel 
szembesülő energiaintenzív iparágakra 
gyakorolt negatív hatásokat;
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