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8. meni, da bi bilo treba klasifikacijo 
različnih vrst vodika določiti na podlagi 
neodvisne, znanstveno utemeljene ocene, 
ne več na podlagi splošno uporabljene 
metode, ki temelji na barvi; meni, da bi 
morala tovrstna klasifikacija temeljiti na 
emisijah toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu celotnega procesa 
proizvodnje vodika in celotnega procesa 
njegovega prenosa, a hkrati bi morala 
upoštevati tudi pregledna in zanesljiva 
merila trajnostnosti v skladu z načeli 
krožnega gospodarstva ter temeljiti na 
povprečnih in standardnih vrednostih po 
kategorijah, kot so cilji trajnostne rabe in 
zaščite virov, ravnanje z odpadki in večja 
uporaba surovin in sekundarnih surovin, 
preprečevanje in nadzorovanje 
onesnaževanja ter nenazadnje varstvo in 
obnova biotske raznovrstnosti in 
ekosistemov;

8. meni, da bi bilo treba klasifikacijo 
različnih vrst vodika določiti na podlagi 
neodvisne, znanstveno utemeljene ocene, 
ne več na podlagi splošno uporabljene 
metode, ki temelji na barvi; meni, da bi 
morala tovrstna klasifikacija temeljiti na 
emisijah toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu celotnega procesa 
proizvodnje vodika in celotnega procesa 
njegovega prenosa, a hkrati bi morala 
upoštevati tudi pregledna in zanesljiva 
merila trajnostnosti v skladu z načelom, da 
se ne škoduje bistveno1a, in načeli 
krožnega gospodarstva ter temeljiti na 
povprečnih in standardnih vrednostih po 
kategorijah, kot so cilji trajnostne rabe in 
zaščite virov, ravnanje z odpadki in večja 
uporaba surovin in sekundarnih surovin, 
preprečevanje in nadzorovanje 
onesnaževanja ter nenazadnje varstvo in 
obnova biotske raznovrstnosti in 
ekosistemov;

___________________
1a Člen 17 Uredbe (EU) 2020/852 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
junija 2020 o vzpostavitvi okvira za 
spodbujanje trajnostnih naložb.
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40. pozdravlja razmislek Komisije o 
različnih možnostih spodbud na strani 
povpraševanja; se strinja s Komisijo, da bi 
za prehodno obdobje lahko razmislili o 
uporabi politik, osredotočenih na 
povpraševanje, in jasnih spodbud za 
uporabo vodika v sektorjih končne porabe, 
če želimo povečati povpraševanje po 
vodiku, kot so na primer kvote za uporabo 
vodika iz obnovljivih virov v omejenem 
številu specifičnih sektorjev, jamstva 
Evropske investicijske banke za 
zmanjšanje začetnega tveganja sonaložb, 
dokler ne postanejo konkurenčne, ter 
finančna orodja, vključno s pogodbami na 
razliko za ogljik (CCfD) za projekte, ki 
uporabljajo nizkoogljični vodik, saj bi s 
tem spodbujali razogljičenje s pomočjo 
vodika, kjer je to potrebno za ohranitev 
konkurenčnosti končnih uporabnikov; 
ugotavlja, da je treba poskrbeti, da bo 
nadomestilo še naprej sorazmerno, in 
preprečiti podvajanje subvencij za 
proizvodnjo in uporabo, ustvarjanje 
umetnih potreb in neupravičeno 
izkrivljanje trga; poziva k hitremu razvoju 
pilotnega programa za pogodbe na razliko 
za ogljik, zlasti za čisto jeklo; poudarja, da 
lahko tudi javna naročila trajnostnih 
rešitev, kot je zeleno jeklo za gradnjo ali 
obnovo, prispevajo k otipljivemu in 
predvidljivemu povpraševanju; poudarja, 

40. pozdravlja razmislek Komisije o 
različnih možnostih spodbud na strani 
povpraševanja; se strinja s Komisijo, da bi 
za prehodno obdobje lahko razmislili o 
uporabi politik, osredotočenih na 
povpraševanje, in jasnih spodbud za 
uporabo vodika v sektorjih končne porabe, 
če želimo povečati povpraševanje po 
vodiku, kot so na primer kvote za uporabo 
vodika iz obnovljivih virov v omejenem 
številu specifičnih sektorjev, jamstva 
Evropske investicijske banke za 
zmanjšanje začetnega tveganja sonaložb, 
dokler ne postanejo konkurenčne, ter 
finančna orodja, vključno s pogodbami na 
razliko za ogljik (CCfD) za projekte, ki 
uporabljajo nizkoogljični vodik, saj bi s 
tem spodbujali razogljičenje s pomočjo 
vodika, kjer je to potrebno za ohranitev 
konkurenčnosti končnih uporabnikov; 
poziva, naj se do leta 2030 ukine finančna 
podpora EU za nizkoogljični vodik iz 
fosilnih virov; ugotavlja, da je treba 
poskrbeti, da bo nadomestilo še naprej 
sorazmerno, in preprečiti podvajanje 
subvencij za proizvodnjo in uporabo, 
ustvarjanje umetnih potreb in neupravičeno 
izkrivljanje trga; poziva k hitremu razvoju 
pilotnega programa za pogodbe na razliko 
za ogljik, zlasti za čisto jeklo; poudarja, da 
lahko tudi javna naročila trajnostnih 
rešitev, kot je zeleno jeklo za gradnjo ali 
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da bi morali politike na strani 
povpraševanja uskladiti z drugimi ukrepi 
politike in zanje izvesti celovite ocene 
učinka, da bi se izognili negativnim 
učinkom na energetsko intenzivne panoge, 
ki se spopadajo z mednarodno konkurenco;

obnovo, prispevajo k otipljivemu in 
predvidljivemu povpraševanju; poudarja, 
da bi morali politike na strani 
povpraševanja uskladiti z drugimi ukrepi 
politike in zanje izvesti celovite ocene 
učinka, da bi se izognili negativnim 
učinkom na energetsko intenzivne panoge, 
ki se spopadajo z mednarodno konkurenco;
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