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12.5.2021 A9-0116/9

Módosítás 9
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0116/2021
Jens Geier
Az európai hidrogénstratégia
(2020/2242(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
21 a bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 tekintettel az európai kkv-kra 
vonatkozó új stratégiáról szóló, 2020. 
december 16-i állásfoglalására1a,

____________________

1a Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0359.

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/10

Módosítás 10
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0116/2021
Jens Geier
Az európai hidrogénstratégia
(2020/2242(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
B preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

B. mivel a Bizottság javasolta az EU 
azon célkitűzésének növelését, hogy 2030-
ra az 1990-es szinthez képest legalább 
55%-kal csökkentse az üvegházhatásúgáz-
kibocsátást, és mivel a Parlament 
támogatta azt a célt, hogy 2030-ra az 
1990-es szinthez képest 60%-kal 
csökkenjen az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás;

B. mivel a Bizottság javasolta az EU 
azon célkitűzésének növelését, hogy 2030-
ra az 1990-es szint alá csökkentse az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást,

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/11

Módosítás 11
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0116/2021
Jens Geier
Az európai hidrogénstratégia
(2020/2242(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy egy 
versenyképes és fenntartható 
hidrogéngazdaság és integrált hidrogénpiac 
révén fenn kell tartani és tovább kell 
fejleszteni az EU technológiai vezető 
szerepét a tiszta hidrogén területén16; 
hangsúlyozza egy olyan uniós 
hidrogénstratégia szükségességét, amely a 
hidrogén teljes értékláncát – a keresleti és 
kínálati ágazatokat egyaránt – lefedi, és 
amelyet hozzáigazítanak az elegendő 
kiegészítő megújuló villamosenergia-
termelési infrastruktúra kiépítésére 
irányuló nemzeti erőfeszítésekhez a 
megújuló hidrogén termelése és a 
megújuló hidrogén költségeinek 
csökkentése céljából; megjegyzi különösen 
a megújuló hidrogén EU-n belüli 
termelésének hozzáadott értékét az 
innovatív elektrolízistechnológiák 
fejlesztése és értékesítése tekintetében; 
hangsúlyozza, hogy a 
hidrogéngazdaságnak összhangban kell 
állnia a Párizsi Megállapodással, a 2030-as 
és 2050-es uniós éghajlati és energetikai 
célkitűzésekkel, a körforgásos gazdasággal, 
a kritikus nyersanyagokra vonatkozó 
cselekvési tervvel és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljaival;

_______________________
16 A Bizottság szerint a „tiszta hidrogén” a 

1. hangsúlyozza, hogy egy 
versenyképes és fenntartható 
hidrogéngazdaság és integrált hidrogénpiac 
révén fenn kell tartani és tovább kell 
fejleszteni az EU technológiai vezető 
szerepét a hidrogén területén, a 
technológiai semlegesség elvének 
tiszteletben tartása mellett; hangsúlyozza 
egy olyan uniós hidrogénstratégia 
szükségességét, amely a hidrogén teljes 
értékláncát – a keresleti és kínálati 
ágazatokat egyaránt – lefedi, és amelyet 
hozzáigazítanak a nemzeti 
erőfeszítésekhez; megjegyzi különösen a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású hidrogén EU-n belüli 
termelésének hozzáadott értékét az 
innovatív elektrolízistechnológiák 
fejlesztése és értékesítése tekintetében; 
hangsúlyozza, hogy a 
hidrogéngazdaságnak összhangban kell 
állnia a Párizsi Megállapodással, az uniós 
éghajlati és energetikai célkitűzésekkel, a 
körforgásos gazdasággal, a kritikus 
nyersanyagokra vonatkozó cselekvési 
tervvel és az ENSZ fenntartható fejlesztési 
céljaival;
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víz elektrolízisével és megújuló 
energiaforrásokból származó villamos 
energiából előállított hidrogént jelenti. A 
tiszta hidrogén a biogáz átalakításával 
vagy megújuló biomassza biokémiai 
átalakításával is előállítható, amennyiben 
az eljárás megfelel a fenntarthatósági 
követelményeknek.

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/12

Módosítás 12
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0116/2021
Jens Geier
Az európai hidrogénstratégia
(2020/2242(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. meggyőződése, hogy a megújuló 
forrásokból előállított hidrogén 
kulcsfontosságú az EU energetikai 
átállásához, mivel csak a megújuló 
hidrogén képes hosszú távon fenntartható 
módon hozzájárulni a klímasemlegesség 
eléréséhez és elkerülni a technológiai 
bezáródást és a meg nem térülő 
eszközöket; aggodalommal állapítja meg, 
hogy a megújuló hidrogén még nem 
versenyképes; ezért sürgeti a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy ösztönözzék a 
megújuló hidrogén értékláncát és piaci 
elterjedését, figyelembe véve, hogy az ipari 
módszerek és értékláncok fejlődése 
nyomán az ár és a hozam közötti kapcsolat 
fokozatosan javulna;

4. meggyőződése, hogy a megújuló és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
forrásokból előállított hidrogén 
funkcionális szerepet tölthet be az EU 
energetikai átállásában, mivel e két 
hidrogénfajta képes hosszú távon 
fenntartható módon hozzájárulni a 
klímasemlegesség eléréséhez és elkerülni a 
technológiai bezáródást és a meg nem 
térülő eszközöket; aggodalommal állapítja 
meg, hogy a megújuló hidrogén még nem 
versenyképes; ezért sürgeti a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy támogassák a 
megújuló hidrogén értékláncát és piaci 
elterjedését, figyelembe véve, hogy az ipari 
módszerek és értékláncok fejlődése 
nyomán az ár és a hozam közötti kapcsolat 
fokozatosan javulna, ha az az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogén 
különböző formáihoz kapcsolódna;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/13

Módosítás 13
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0116/2021
Jens Geier
Az európai hidrogénstratégia
(2020/2242(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
6 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

6. rámutat, hogy a hidrogénalapú 
termékek – mint a megújuló energiával 
előállított szintetikus üzemanyagok – 
széndioxid-semleges alternatívát jelentenek 
a fosszilis üzemanyagok mellett, és ezért 
számos különböző ágazatban jelentősen 
hozzájárulhatnak a dekarbonizációhoz, más 
kibocsátáscsökkentő megoldások, például a 
megújuló villamos energián alapuló 
villamosítás mellett; hangsúlyozza, hogy a 
több ágazatra kiterjedő alkalmazásuk 
létfontosságú ezen energiahordozók árának 
a méretgazdaságosság révén történő 
számottevő csökkentése és a megfelelő 
piaci volumen biztosítása érdekében;

6. rámutat, hogy a hidrogénalapú 
termékek – mint a megújuló energiával 
előállított szintetikus üzemanyagok – 
széndioxid-semleges alternatívát jelentenek 
a fosszilis üzemanyagok mellett, és ezért 
számos különböző ágazatban jelentősen 
hozzájárulhatnak a dekarbonizációhoz, más 
kibocsátáscsökkentő megoldások, például a 
villamos energia különböző formái 
mellett; hangsúlyozza, hogy a több 
ágazatra kiterjedő alkalmazásuk 
létfontosságú ezen energiahordozók árának 
a méretgazdaságosság révén történő 
számottevő csökkentése és a megfelelő 
piaci volumen biztosítása érdekében;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/14

Módosítás 14
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0116/2021
Jens Geier
Az európai hidrogénstratégia
(2020/2242(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
9 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9. megjegyzi, hogy eltérés van a 
különböző szereplők, például a Bizottság 
és az Európai Tisztahidrogén-szövetség 
által használt tiszta hidrogén különböző 
meghatározásai között, ami zavart kelt és el 
kell kerülni; hangsúlyozza e tekintetben, 
hogy teljesen egyértelművé kell tenni a 
megújuló és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású hidrogén közötti 
különbségtételt17; megjegyzi továbbá, 
hogy további pontosítást jelentene, ha a 
Bizottság javaslatának megfelelően a 
hidrogén ugyanazon kategóriáját illetően 
elkerülnék két – konkrétan a „megújuló” 
és a „tiszta” – elnevezés használatát, és e 
tekintetben hangsúlyozza, hogy a 
„megújuló hidrogén” kifejezés a 
legobjektívabb, és tudományosan 
megalapozott választást jelentene e 
hidrogénkategória esetében;
_________________________
17 A Bizottság szerint az „alacsony szén-
dioxid-kibocsátású hidrogén” magában 
foglalja a szén-dioxid-leválasztással 
előállított, fosszilis alapú hidrogént és a 
villamos energiával előállított hidrogént, 
amelyek teljes életciklusra vonatkoztatott 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása lényegesen 
kisebb a jelenlegi módszerekkel előállított 
hidrogénéhez képest.

9. megjegyzi, hogy eltérés van a 
különböző szereplők, például a Bizottság 
és az Európai Tisztahidrogén-szövetség 
által használt tiszta hidrogén különböző 
meghatározásai között, ami zavart kelt és el 
kell kerülni; hangsúlyozza a „tiszta” 
hidrogén átfogó jogi meghatározásának 
szükségességét; e tekintetben 
hangsúlyozza, hogy a pontosításnak 
félreérthetetlennek és egyértelműnek kell 
lennie, és a teljes életciklusra 
vonatkoztatott üvegházhatásúgáz-
kibocsátások jelentős csökkentésén kell 
alapulnia;
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12.5.2021 A9-0116/15

Módosítás 15
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0116/2021
Jens Geier
Az európai hidrogénstratégia
(2020/2242(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
11 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11. hangsúlyozza, hogy a 
szabványosítási rendszernek holisztikus 
megközelítésen kell alapulnia, és az 
importált hidrogénre is alkalmazhatónak 
kell lennie; felhívja a Bizottságot, hogy a 
megújulóenergia-irányelv 
felülvizsgálatával összefüggésben vezessen 
be szilárd és átlátható fenntarthatósági 
kritériumokat tartalmazó szabályozási 
keretet a hidrogén EU-n belüli tanúsítására 
és nyomon követésére, figyelembe véve 
annak üvegházhatásúgáz-lábnyomát az 
értéklánc egészében – a szállítást is 
beleértve –, hogy az elegendő kiegészítő 
megújuló villamosenergia-termelésbe való 
beruházást is ösztönözze; felhívja továbbá 
a Bizottságot, hogy 2021-ben a lehető 
leghamarabb hozzon létre egy olyan 
szabályozási keretet a hidrogénre 
vonatkozóan, amely biztosítja a 
szabványosítást, a tanúsítást, a származási 
garanciákat, a címkézést és az 
értékesíthetőséget a tagállamokban, 
továbbá használja fel az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer közelgő 
felülvizsgálatát annak megvizsgálására, 
hogy milyen változtatásokra van szükség a 
hidrogénben rejlő lehetőségek teljes körű 
kiaknázásához az uniós éghajlat-politikai 
célokhoz való hozzájárulás érdekében, 
figyelembe véve a kibocsátásáthelyezés 
kockázatát;

11. hangsúlyozza, hogy a 
szabványosítási rendszernek holisztikus 
megközelítésen kell alapulnia, és az 
importált hidrogénre is alkalmazhatónak 
kell lennie; felhívja a Bizottságot, hogy a 
megújulóenergia-irányelv 
felülvizsgálatával összefüggésben vezessen 
be méltányos szabályozási keretet a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású hidrogén EU-n belüli 
tanúsítására és nyomon követésére, a 
nemzeti szinten már alkalmazott 
rendszerek kiegészítéseként és figyelembe 
véve annak üvegházhatásúgáz-lábnyomát 
az értéklánc egészében – a szállítást is 
beleértve –; felhívja továbbá a Bizottságot, 
hogy hozzon létre egy olyan szabályozási 
keretet a hidrogénre vonatkozóan, amely 
biztosítja a szabványosítást, a tanúsítást, a 
származási garanciákat, a címkézést és az 
értékesíthetőséget a tagállamokban, 
továbbá használja fel az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer közelgő 
felülvizsgálatát annak megvizsgálására, 
hogy milyen változtatásokra van szükség a 
hidrogénben rejlő lehetőségek teljes körű 
kiaknázásához az uniós éghajlat-politikai 
célokhoz való hozzájárulás érdekében, 
figyelembe véve a kibocsátásáthelyezés 
kockázatát;
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12.5.2021 A9-0116/16

Módosítás 16
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0116/2021
Jens Geier
Az európai hidrogénstratégia
(2020/2242(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12. hangsúlyozza, hogy a hidrogén 
különböző típusainak osztályozása többek 
között azt a célt szolgálná, hogy a 
fogyasztók tájékoztatást kapjanak, és nem 
a hidrogén általános bővítésének 
megakadályozására szolgálna; 
megállapítja, hogy a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia jelenlegi származásigarancia-
rendszere ezidáig nem ösztönzött 
megfelelő beruházásokat a kiegészítő 
kapacitások terén; ezért hangsúlyozza a 
feltételekre és kritériumokra vonatkozó 
iránymutatások továbbfejlesztésének 
fontosságát a megújuló kapacitások 
kétszeres beszámításának elkerülése 
érdekében;

12. hangsúlyozza, hogy a hidrogén 
különböző típusainak osztályozása nem 
akadályozhatja a nemzeti 
hidrogénberuházásokat, és nem 
hátráltathatja az érintett piac bővülését; 
ezért hangsúlyozza a feltételekre és 
kritériumokra vonatkozó iránymutatások 
továbbfejlesztésének fontosságát a 
megújuló kapacitások kétszeres 
beszámításának elkerülése érdekében;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/17

Módosítás 17
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0116/2021
Jens Geier
Az európai hidrogénstratégia
(2020/2242(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
15 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

15. úgy véli, hogy az uniós gázpiac 
kialakítása és a tiszta energiáról szóló 
csomag a hidrogénpiac szabályozásának 
alapjául és példaként szolgálhatna; 
hangsúlyozza, hogy a működő 
hidrogéntermelés gyors és kiszámítható 
kialakításához a gyártókat, dolgozókat és 
szakszervezeteiket, tudósokat és nem 
kormányzati szervezeteket egyesítő, 
demokratikus központi tervezésre is 
szükség van; szorgalmazza továbbá, hogy a 
Bizottság és a tagállamok dolgozzák ki a 
hidrogéntermelés kevésbé összekapcsolt 
vagy elszigetelt régiókban, például 
szigeteken történő fellendítését célzó 
specifikus megoldásokat, és egyúttal 
biztosítsák a kapcsolódó infrastruktúra 
fejlesztését, az újrahasznosítást is 
beleértve;

15. úgy véli, hogy az uniós gázpiac 
kialakítása és a tiszta energiáról szóló 
csomag a hidrogénpiac szabályozásának 
alapjául és példaként szolgálhatna; 
hangsúlyozza, hogy a működő 
hidrogéntermelés gyors és kiszámítható 
kialakításához a gyártókat, dolgozókat és 
szakszervezeteiket, tudósokat és nem 
kormányzati szervezeteket egyesítő, 
demokratikus központi tervezésre is 
szükség van; szorgalmazza továbbá, hogy a 
Bizottság és a tagállamok dolgozzák ki a 
hidrogéntermelés kevésbé összekapcsolt 
vagy elszigetelt régiókban, például 
szigeteken történő fellendítését célzó 
specifikus megoldásokat, és egyúttal 
biztosítsák a kapcsolódó infrastruktúra 
fejlesztését, az újrahasznosítást és az 
utólagos átalakítást is beleértve;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/18

Módosítás 18
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0116/2021
Jens Geier
Az európai hidrogénstratégia
(2020/2242(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
18 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

18. megjegyzi, hogy a fenntartható 
hidrogénalapú gazdaságnak lehetővé kell 
tennie, hogy a kapacitások beépüljenek az 
integrált uniós energiapiacba; elismeri, 
hogy a hidrogén különböző formái – 
például megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású hidrogén – lesznek a piacon, és 
hangsúlyozza, hogy beruházásokra van 
szükség a megújulóenergia-termelés olyan 
gyors növeléséhez, amely lehetővé teszi a 
2030-ra és 2050-ra kitűzött uniós éghajlat-
politikai célok és környezetvédelmi célok 
elérését, rövid és középtávon áthidaló 
technológiaként ismerve el az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogént; 
felhívja a Bizottságot annak közelítő 
felmérésére, hogy mekkora 
mennyiségben, mely esetekben és meddig 
lesz a dekarbonizációhoz szükség alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogénre, amíg 
a megújuló hidrogén képes önmagában is 
betölteni ezt a szerepet; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
csökkentsék a szabályozási és gazdasági 
akadályokat a hidrogén gyors piaci 
elterjedésének előmozdítása érdekében; 
megjegyzi továbbá, hogy el kell kerülni az 
erőforrások fenntarthatatlan kiaknázását, a 
folyamatos metánkibocsátást, a szén-
dioxid-kibocsátás mértékének rögzülését és 
a meg nem térülő eszközöket; 
hangsúlyozza, hogy a hidrogén 

18. megjegyzi, hogy a fenntartható 
hidrogénalapú gazdaságnak lehetővé kell 
tennie, hogy a kapacitások beépüljenek az 
integrált uniós energiapiacba; elismeri, 
hogy a hidrogén különböző formái – 
például megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású hidrogén – lesznek a piacon, és 
hangsúlyozza, hogy beruházásokra van 
szükség a megújulóenergia-termelés 
növeléséhez, amely lehetővé teszi az uniós 
éghajlat-politikai célok és 
környezetvédelmi célok elérését, a 
hidrogénnek az EU energiapiacába való 
méltányos integrációjának biztosítása 
érdekében kulcstechnológiaként ismerve 
el az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
hidrogént; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy csökkentsék a 
szabályozási és gazdasági akadályokat a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású  hidrogén gyors piaci 
elterjedésének előmozdítása érdekében; 
megjegyzi továbbá, hogy el kell kerülni az 
erőforrások fenntarthatatlan kiaknázását, a 
folyamatos metánkibocsátást, a szén-
dioxid-kibocsátás mértékének rögzülését és 
a meg nem térülő eszközöket; 
hangsúlyozza, hogy a hidrogén 
használatának hozzá kell járulnia az uniós 
éghajlat-politikai célok eléréséhez, 
valamint a megújuló hidrogén 
fejlesztéséhez és alkalmazásához;
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használatának hozzá kell járulnia az uniós 
éghajlat-politikai célok eléréséhez, 
valamint a megújuló hidrogén gyors 
fejlesztéséhez és alkalmazásához;
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