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12.5.2021 A9-0116/9

Pozmeňujúci návrh 9
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
v mene skupiny ID

Správa A9-0116/2021
Jens Geier
Európska stratégia pre vodík
(2020/2242(INI))

Návrh uznesenia
Citácia 21 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 so zreteľom na svoje uznesenie 
zo 16. decembra 2020 o novej stratégii pre 
európske MSP1a,

____________________

1a Prijaté texty, P9_TA(2020)0359.

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/10

Pozmeňujúci návrh 10
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
v mene skupiny ID

Správa A9-0116/2021
Jens Geier
Európska stratégia pre vodík
(2020/2242(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže Komisia navrhla zvýšiť cieľ 
EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do 
roku 2030 aspoň na 55 % v porovnaní s 
úrovňami z roku 1990 a keďže Parlament 
schválil cieľ znížiť emisie skleníkových 
plynov do roku 2030 o 60 % v porovnaní s 
úrovňami z roku 1990;

B. keďže Komisia navrhla zvýšiť cieľ 
EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do 
roku 2030 pod úrovne z roku 1990;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/11

Pozmeňujúci návrh 11
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
v mene skupiny ID

Správa A9-0116/2021
Jens Geier
Európska stratégia pre vodík
(2020/2242(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu zachovať a 
ďalej rozvíjať vedúce technologické 
postavenie EÚ v oblasti čistého vodíka16 
prostredníctvom konkurencieschopného a 
udržateľného vodíkového hospodárstva s 
integrovaným trhom s vodíkom; 
zdôrazňuje potrebu vodíkovej stratégie EÚ, 
ktorá bude pokrývať celý hodnotový 
reťazec vodíka vrátane odvetví dopytu a 
ponuky a bude v súlade s vnútroštátnym 
úsilím zabezpečiť vybudovanie 
dostatočnej doplnkovej infraštruktúry na 
výrobu elektrickej energie z 
obnoviteľných zdrojov na výrobu vodíka z 
obnoviteľných zdrojov a znížiť náklady 
na vodík z obnoviteľných zdrojov; berie na 
vedomie najmä pridanú hodnotu domácej 
výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov v 
EÚ, pokiaľ ide o vývoj inovačných 
technológií elektrolýzy a ich uvádzanie na 
trh; zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
vodíkové hospodárstvo bolo v súlade s 
Parížskou dohodou, cieľmi EÚ v oblasti 
klímy a energetiky na roky 2030 a 2050, 
obehovým hospodárstvom, akčným 
plánom pre kľúčové suroviny a cieľmi 
OSN v oblasti udržateľného rozvoja;

_______________________
16 Podľa Komisie „čistý vodík“ je vodík 
vyrábaný elektrolýzou vody, pričom sa 
využíva elektrina z obnoviteľných zdrojov. 

1. zdôrazňuje potrebu zachovať a 
ďalej rozvíjať vedúce technologické 
postavenie EÚ v oblasti vodíka 
prostredníctvom konkurencieschopného a 
udržateľného vodíkového hospodárstva s 
integrovaným trhom s vodíkom pri 
dodržiavaní zásady technologickej 
neutrality; zdôrazňuje potrebu vodíkovej 
stratégie EÚ, ktorá bude pokrývať celý 
hodnotový reťazec vodíka vrátane odvetví 
dopytu a ponuky a bude v súlade s 
vnútroštátnym úsilím; berie na vedomie 
najmä pridanú hodnotu domácej výroby 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a 
nízkouhlíkového vodíka v EÚ, pokiaľ ide 
o vývoj inovačných technológií elektrolýzy 
a ich uvádzanie na trh; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby vodíkové hospodárstvo bolo 
v súlade s Parížskou dohodou, cieľmi EÚ v 
oblasti klímy a energetiky, obehovým 
hospodárstvom, akčným plánom pre 
kľúčové suroviny a cieľmi OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja;
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Môže sa vyrábať aj reformovaním 
bioplynu alebo biochemickou premenou 
biomasy, ak proces spĺňa požiadavky 
udržateľnosti.

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/12

Pozmeňujúci návrh 12
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
v mene skupiny ID

Správa A9-0116/2021
Jens Geier
Európska stratégia pre vodík
(2020/2242(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je presvedčený, že vodík vyrábaný 
z obnoviteľných zdrojov je kľúčom k 
energetickej transformácii EÚ, keďže len 
vodík z obnoviteľných zdrojov môže 
udržateľným spôsobom prispieť k 
dosiahnutiu klimatickej neutrality v 
dlhodobom horizonte a vyhnúť sa efektu 
viazanosti a uviaznutiu aktív; so 
znepokojením konštatuje, že vodík z 
obnoviteľných zdrojov ešte nie je 
konkurencieschopný; naliehavo preto 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
stimulovali hodnotový reťazec a 
zavádzanie vodíka z obnoviteľných 
zdrojov na trh, pričom zohľadnia 
skutočnosť, že vzťah medzi cenou a 
výnosom by sa vzhľadom na vývoj 
priemyselných metód a hodnotových 
reťazcov postupne zlepšoval;

4. je presvedčený, že vodík vyrábaný 
z obnoviteľných a z nízkouhlíkových 
zdrojov môže zohrávať funkčnú úlohu pri 
energetickej transformácii EÚ, keďže oba 
môžu udržateľným spôsobom prispieť k 
dosiahnutiu klimatickej neutrality v 
dlhodobom horizonte a vyhnúť sa efektu 
viazanosti a uviaznutiu aktív; so 
znepokojením konštatuje, že vodík z 
obnoviteľných zdrojov ešte nie je 
konkurencieschopný; naliehavo preto 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
podporovali hodnotový reťazec a 
zavádzanie vodíka z obnoviteľných 
zdrojov na trh, pričom zohľadnia 
skutočnosť, že vzťah medzi cenou a 
výnosom by sa vzhľadom na vývoj 
priemyselných metód a hodnotových 
reťazcov postupne zlepšoval, ak by boli 
spojené s rôznymi formami 
nízkouhlíkového vodíka;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/13

Pozmeňujúci návrh 13
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
v mene skupiny ID

Správa A9-0116/2021
Jens Geier
Európska stratégia pre vodík
(2020/2242(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že výrobky 
pochádzajúce z vodíka, ako sú syntetické 
palivá vyrobené s energiou z 
obnoviteľných zdrojov, predstavujú 
uhlíkovo neutrálnu alternatívu k fosílnym 
palivám, a preto môžu okrem iných riešení 
na znižovanie emisií, ako je elektrifikácia 
na základe elektriny z obnoviteľných 
zdrojov, výrazne prispieť k defosilizácii 
širokého spektra odvetví; zdôrazňuje, že 
medzisektorové uplatňovanie je 
nevyhnutné na výrazné zníženie ceny 
týchto energetických nosičov 
prostredníctvom úspor z rozsahu a na 
zabezpečenie dostatočného objemu trhu;

6. zdôrazňuje, že výrobky 
pochádzajúce z vodíka, ako sú syntetické 
palivá vyrobené s energiou z 
obnoviteľných zdrojov, predstavujú 
uhlíkovo neutrálnu alternatívu k fosílnym 
palivám, a preto môžu okrem iných riešení 
na znižovanie emisií, ako je elektrifikácia 
na základe rôznych foriem elektriny, 
výrazne prispieť k dekarbonizácii širokého 
spektra odvetví; zdôrazňuje, že 
medzisektorové uplatňovanie je 
nevyhnutné na výrazné zníženie ceny 
týchto energetických nosičov 
prostredníctvom úspor z rozsahu a na 
zabezpečenie dostatočného objemu trhu;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/14

Pozmeňujúci návrh 14
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
v mene skupiny ID

Správa A9-0116/2021
Jens Geier
Európska stratégia pre vodík
(2020/2242(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že existuje nesúlad 
medzi rôznymi vymedzeniami čistého 
vodíka, ktoré používajú rôzne subjekty, 
ako napríklad Komisia a Európska aliancia 
pre čistý vodík, čo spôsobuje zmätok a 
malo by sa mu predchádzať; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že musí byť úplne 
jasné rozlíšenie medzi vodíkom z 
obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkovým 
vodíkom17; okrem toho poznamenáva, že 
vyhýbanie sa používaniu dvoch názvov pre 
tú istú kategóriu vodíka, a to 
„obnoviteľný“ a „čistý“, ako to navrhuje 
Komisia, by poskytlo ďalšie objasnenie, a 
v tejto súvislosti zdôrazňuje, že pojem 
„vodík z obnoviteľných zdrojov“ je pre 
túto kategóriu vodíka najobjektívnejšou a 
najvedeckejšou možnosťou;
_________________________
17 Podľa Komisie „nízkouhlíkový vodík“ 
zahŕňa vodík z fosílnych palív so 
zachytávaním uhlíka a vodík vyrábaný 
pomocou elektriny s výrazne zníženými 
emisiami skleníkových plynov počas 
celého životného cyklu v porovnaní s 
existujúcimi metódami výroby vodíka.

9. poznamenáva, že existuje nesúlad 
medzi rôznymi vymedzeniami čistého 
vodíka, ktoré používajú rôzne subjekty, 
ako napríklad Komisia a Európska aliancia 
pre čistý vodík, čo spôsobuje zmätok a 
malo by sa mu predchádzať; zdôrazňuje, že 
je potrebné komplexné právne vymedzenie 
pojmu „čistý“ vodík; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že toto objasnenie by malo 
byť jednoznačné a jasné a malo by 
vychádzať z výrazného zníženia emisií 
skleníkových plynov počas celého 
životného cyklu;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/15

Pozmeňujúci návrh 15
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
v mene skupiny ID

Správa A9-0116/2021
Jens Geier
Európska stratégia pre vodík
(2020/2242(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
systém normalizácie bol založený na 
holistickom prístupe a že sa musí 
uplatňovať na dovážaný vodík; vyzýva 
Komisiu, aby v súvislosti s revíziou 
smernice o energii z obnoviteľných 
zdrojov zaviedla regulačný rámec so 
spoľahlivými a transparentnými 
kritériami udržateľnosti pre certifikáciu a 
sledovanie vodíka v EÚ, pričom zohľadní 
jeho stopu skleníkových plynov v celom 
hodnotovom reťazci vrátane dopravy, s 
cieľom podnietiť aj investície do 
dostatočnej dodatočnej výroby elektrickej 
energie z obnoviteľných zdrojov; vyzýva 
tiež Komisiu, aby čo najskôr v roku 2021 
vytvorila regulačný rámec pre vodík, 
ktorým sa zabezpečí štandardizácia, 
certifikácia, záruky pôvodu, označovanie a 
obchodovateľnosť vo všetkých členských 
štátoch, a aby nadchádzajúcu revíziu 
systému EÚ na obchodovanie s emisiami 
(ETS) využila aj s cieľom preskúmať, aké 
zmeny sú potrebné na uvoľnenie plného 
potenciálu vodíka prispieť k dosiahnutiu 
cieľov EÚ v oblasti klímy, pričom sa 
zohľadnia riziká úniku uhlíka;

11. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
systém normalizácie bol založený na 
holistickom prístupe a že sa musí 
uplatňovať na dovážaný vodík; vyzýva 
Komisiu, aby v súvislosti s revíziou 
smernice o energii z obnoviteľných 
zdrojov zaviedla spravodlivý regulačný 
rámec pre certifikáciu a sledovanie vodíka 
z obnoviteľných zdrojov a 
nízkouhlíkového vodíka v EÚ, ktorý 
doplní systém, ktorý sa už používa na 
vnútroštátnej úrovni, a zohľadní jeho 
stopu skleníkových plynov v celom 
hodnotovom reťazci vrátane dopravy; 
vyzýva tiež Komisiu, aby vytvorila 
regulačný rámec pre vodík, ktorým sa 
zabezpečí štandardizácia, certifikácia, 
záruky pôvodu, označovanie a 
obchodovateľnosť vo všetkých členských 
štátoch, a aby nadchádzajúcu revíziu 
systému EÚ na obchodovanie s emisiami 
(ETS) využila aj s cieľom preskúmať, aké 
zmeny sú potrebné na uvoľnenie plného 
potenciálu vodíka prispieť k dosiahnutiu 
cieľov EÚ v oblasti klímy, pričom sa 
zohľadnia riziká úniku uhlíka;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/16

Amendment 16
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
v mene skupiny ID

Správa A9-0116/2021
Jens Geier
Európska stratégia pre vodík
(2020/2242(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že klasifikácia rôznych 
druhov vodíka by okrem iného slúžila na 
účely poskytovania informácií 
spotrebiteľom a nie je určená na 
zastavenie rozširovania vodíka vo 
všeobecnosti; konštatuje, že systém 
potvrdení o pôvode elektriny vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov zatiaľ neviedol k 
primeraným investíciám do dodatočných 
kapacít; zdôrazňuje preto, že je dôležité 
ďalej rozvíjať usmernenia o podmienkach 
a kritériách s cieľom zabrániť dvojitému 
započítaniu obnoviteľných kapacít;

12. zdôrazňuje, že klasifikácia rôznych 
druhov vodíka by nemala brániť 
vnútroštátnym investíciám do vodíka a 
zastaviť rozširovanie dotknutého trhu; 
zdôrazňuje preto, že je dôležité ďalej 
rozvíjať usmernenia o podmienkach a 
kritériách s cieľom zabrániť dvojitému 
započítaniu obnoviteľných kapacít;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/17

Pozmeňujúci návrh 17
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
v mene skupiny ID

Správa A9-0116/2021
Jens Geier
Európska stratégia pre vodík
(2020/2242(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. domnieva sa, že koncepcia trhu EÚ 
s plynom a balík opatrení v oblasti čistej 
energie by mohli slúžiť ako základ a 
príklad regulácie trhu s vodíkom; 
zdôrazňuje, že rýchly a predvídateľný 
rozvoj fungujúcej výroby vodíka si tiež 
vyžaduje demokratické verejné plánovanie, 
ktoré spája výrobcov, pracovníkov a ich 
odbory, vedcov a mimovládne organizácie 
(MVO); nabáda tiež Komisiu a členské 
štáty, aby posúdili konkrétne riešenia s 
cieľom zvýšiť výrobu vodíka v menej 
prepojených alebo izolovaných regiónoch, 
ako sú ostrovy, a zároveň zabezpečiť 
rozvoj súvisiacej infraštruktúry, a to aj 
vrátane zmeny jej účelu;

15. domnieva sa, že koncepcia trhu EÚ 
s plynom a balík opatrení v oblasti čistej 
energie by mohli slúžiť ako základ a 
príklad regulácie trhu s vodíkom; 
zdôrazňuje, že rýchly a predvídateľný 
rozvoj fungujúcej výroby vodíka si tiež 
vyžaduje demokratické verejné plánovanie, 
ktoré spája výrobcov, pracovníkov a ich 
odbory, vedcov a mimovládne organizácie 
(MVO); nabáda tiež Komisiu a členské 
štáty, aby posúdili konkrétne riešenia s 
cieľom zvýšiť výrobu vodíka v menej 
prepojených alebo izolovaných regiónoch, 
ako sú ostrovy, a zároveň zabezpečiť 
rozvoj súvisiacej infraštruktúry, a to aj 
vrátane zmeny jej účelu a jej obnovy;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/18

Pozmeňujúci návrh 18
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
v mene skupiny ID

Správa A9-0116/2021
Jens Geier
Európska stratégia pre vodík
(2020/2242(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. poznamenáva, že udržateľné 
vodíkové hospodárstvo by malo umožniť 
zvýšenie kapacít v rámci integrovaného 
trhu EÚ s energiou; uznáva, že na trhu 
budú existovať rôzne formy vodíka, ako je 
obnoviteľný a nízkouhlíkový vodík, a 
zdôrazňuje, že je potrebné investovať do 
dostatočne rýchleho zvýšenia výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov, aby sa 
dosiahli ciele EÚ v oblasti klímy a 
environmentálne ciele na roky 2030 a 
2050, pričom uznáva, že nízkouhlíkový 
vodík je preklenovacou technológiu v 
krátkodobom a strednodobom horizonte; 
vyzýva Komisiu, aby posúdila približné 
množstvo nízkouhlíkového vodíka 
potrebného na účely dekarbonizácie, kým 
vodík z obnoviteľných zdrojov nebude 
môcť zohrávať túto úlohu samostatne, v 
akých prípadoch a ako dlho; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby obmedzili 
regulačné a hospodárske prekážky s cieľom 
podporiť rýchle zavádzanie vodíka na trh; 
ďalej konštatuje, že je potrebné zabrániť 
neudržateľnému využívaniu zdrojov, 
pretrvávajúcim emisiám metánu, viazaniu 
uhlíka a uviaznutým aktívam; zdôrazňuje, 
že využívanie vodíka by malo prispieť k 
dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti klímy a k 
rýchlemu rozvoju a zavádzaniu vodíka z 
obnoviteľných zdrojov;

18. poznamenáva, že udržateľné 
vodíkové hospodárstvo by malo umožniť 
zvýšenie kapacít v rámci integrovaného 
trhu EÚ s energiou; uznáva, že na trhu 
budú existovať rôzne formy vodíka, ako je 
obnoviteľný a nízkouhlíkový vodík, a 
zdôrazňuje, že je potrebné investovať do 
zvýšenia výroby energie z obnoviteľných 
zdrojov, aby sa dosiahli ciele EÚ v oblasti 
klímy a environmentálne ciele, pričom 
uznáva, že nízkouhlíkový vodík je 
kľúčovou technológiu na zabezpečenie 
spravodlivej integrácie vodíka do trhu EÚ 
s energiou; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby obmedzili regulačné a 
hospodárske prekážky s cieľom podporiť 
rýchle zavádzanie vodíka z obnoviteľných 
zdrojov a nízkouhlíkového vodíka na trh; 
ďalej konštatuje, že je potrebné zabrániť 
neudržateľnému využívaniu zdrojov, 
pretrvávajúcim emisiám metánu, viazaniu 
uhlíka a uviaznutým aktívam; zdôrazňuje, 
že využívanie vodíka by malo prispieť k 
dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti klímy, ako 
aj k rozvoju a zavádzaniu vodíka z 
obnoviteľných zdrojov;
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