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12.5.2021 A9-0116/19

Módosítás 19
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
19 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

19. hangsúlyozza a fosszilis 
tüzelőanyagon alapuló hidrogén minél 
hamarabbi kivezetésének fontosságát, a 
fenntarthatóság és az üvegházhatásúgáz-
kibocsátások tekintetében a legtisztább 
technológiára összpontosítva; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
haladéktalanul kezdjék meg az átállás 
tervezését annak érdekében, hogy a 
fosszilis alapú hidrogén előállítása gyorsan, 
előreláthatóan és visszafordíthatatlanul 
csökkenjen, és elkerülhető legyen a 
fosszilis alapú termelő létesítmények 
élettartamának meghosszabbítása;

19. hangsúlyozza a fosszilis 
tüzelőanyagon alapuló hidrogén 
dekarbonizációjának, valamint a 
fenntarthatóság és az üvegházhatásúgáz-
kibocsátások tekintetében a legtisztább 
technológiára való összpontosítás 
fontosságát; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy kezdjék meg az átállás 
tervezését annak érdekében, hogy a 
fosszilis alapú hidrogén előállítása gyorsan 
és előreláthatóan csökkenjen, és 
elkerülhető legyen a fosszilis alapú termelő 
létesítmények élettartamának 
meghosszabbítása; megjegyzi, hogy a 
politikai döntéshozóknak különösen az új 
célok és termelési küszöbértékek 
meghatározásakor segíteniük kell az ipart 
egy fenntarthatóbb európai 
energiarendszer felé történő 
elmozdulásban;
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12.5.2021 A9-0116/20

Módosítás 20
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
36 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

36. ösztönzi a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy készítsenek 
tudományosan megalapozott értékelést a 
meglévő gázvezetékeknek a tiszta hidrogén 
szállítására és a hidrogén föld alatti 
tárolására való újrafelhasználásának 
lehetőségéről, figyelembe véve különböző 
tényezőket, például egy műszaki-gazdasági 
és szabályozási szempontú költség-haszon 
elemzést, az általános rendszerintegrációt 
és a hosszú távú költséghatékonyságot 
egyaránt; megjegyzi, hogy a már létező 
vagy fejlesztés alatt álló, megfelelően 
kialakított gázinfrastruktúra 
újrapozicionálása maximalizálhatja a 
költséghatékonyságot, minimalizálhatja a 
földhasználatot, az erőforrás-felhasználást 
és a beruházási költségeket, továbbá 
minimalizálhatja a társadalmi hatást; 
hangsúlyozza, hogy a gázinfrastruktúra 
újrafelhasználása releváns lehet a 
kibocsátásintenzív iparágak kiemelt 
ágazataiban való hidrogénfelhasználás 
szempontjából, ideértve az ipari helyszínek 
és a multimodális közlekedési központok 
közötti összeköttetéseket is, szem előtt 
tartva a hidrogén leghatékonyabb módon 
történő szállításának szükségességét; 
sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat 
annak biztosítására, hogy minden 
lehetséges jövőbeli gázinfrastruktúra 
kompatibilis legyen a tiszta hidrogénnel; 

36. ösztönzi a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy végezzék el a meglévő 
gázvezetékek újrafelhasználását és 
utólagos átalakítását a tiszta hidrogén és a 
földgáz-hidrogénkeverék szállítására és a 
hidrogén föld alatti tárolására, figyelembe 
véve különböző tényezőket, például egy 
műszaki-gazdasági és szabályozási 
szempontú költség-haszon elemzést, az 
általános rendszerintegrációt és a hosszú 
távú költséghatékonyságot egyaránt; 
megjegyzi, hogy a már létező vagy 
fejlesztés alatt álló, megfelelően kialakított 
gázinfrastruktúra újrapozicionálása 
maximalizálhatja a költséghatékonyságot, 
minimalizálhatja a földhasználatot, az 
erőforrás-felhasználást és a beruházási 
költségeket, továbbá minimalizálhatja a 
társadalmi hatást; hangsúlyozza, hogy a 
gázinfrastruktúra újrafelhasználása 
releváns lehet a kibocsátásintenzív 
iparágak kiemelt ágazataiban való 
hidrogénfelhasználás szempontjából, 
ideértve az ipari helyszínek és a 
multimodális közlekedési központok 
közötti összeköttetéseket is, szem előtt 
tartva a hidrogén leghatékonyabb módon 
történő szállításának szükségességét; 
sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat 
annak biztosítására, hogy minden 
lehetséges jövőbeli gázinfrastruktúra 
kompatibilis legyen a tiszta hidrogénnel;
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felszólítja a Bizottságot, hogy mérje fel, 
hogy jelenleg hol alkalmaznak 
hidrogénelegyítést, és tudományosan 
mérje fel az ipari hidrogén iránti igazolt 
igények kielégítése iránti elvárását, 
valamint annak előnyeit és hátrányait, az 
infrastrukturális igények azonosítása és a 
meg nem térülő eszközök elkerülése 
érdekében;
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12.5.2021 A9-0116/21

Módosítás 21
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
51 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

51. hangsúlyozza, hogy az EU vezető 
szerepet játszik az elektrolizátorok 
gyártásában, és fenn kell tartania és 
növelnie kell ezt a versenyelőnyt; úgy véli, 
hogy az uniós kutatási és fejlesztési 
erőfeszítéseknek a potenciális új megújuló 
hidrogénforrások és technológiák széles 
körére kell összpontosítaniuk, például a 
fotoszintézisből, algákból vagy 
tengervízzel működő elektrolizátorokból 
nyert hidrogénre a technológiai készültségi 
szintek növelése érdekében;

51. hangsúlyozza, hogy az EU vezető 
szerepet játszik az elektrolizátorok 
gyártásában, és fenn kell tartania és 
növelnie kell ezt a versenyelőnyt; úgy véli, 
hogy az uniós kutatási és fejlesztési 
erőfeszítéseknek a potenciális új 
hidrogénforrások és szén-dioxid-mentes 
technológiák széles körére kell 
összpontosítaniuk, például a 
fotoszintézisből, algákból vagy 
tengervízzel működő elektrolizátorokból 
nyert hidrogénre a technológiai készültségi 
szintek növelése érdekében;
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12.5.2021 A9-0116/22

Módosítás 22
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
52 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

52. üdvözli az Európai Tisztahidrogén-
szövetséget (a továbbiakban: szövetség), a 
megújuló hidrogénre vonatkozó egyéb 
kezdeményezéseket és szövetségeket, az 
Európai Hidrogénfórumot és a közös 
európai érdeket szolgáló fontos 
projekteket, amelyek fontos eszközei a 
megújuló hidrogénbe való beruházások 
növelésének; ösztönzi a tagállamokat, a 
Bizottságot és a gazdasági szereplőket, 
hogy gyorsan használják fel a közös 
európai érdeket szolgáló fontos 
projektekben rejlő lehetőségeket az uniós 
hidrogéngazdaság szempontjából releváns 
projektek támogatása érdekében; 
pragmatikus megközelítésre szólít fel e 
projektek jóváhagyásának megkönnyítése 
érdekében; üdvözli továbbá a Bizottság 
arra irányuló tervét, hogy felülvizsgálja a 
környezetvédelmi és energetikai állami 
támogatásokra vonatkozó 
iránymutatásokat, hogy elősegítse a 
hidrogén gyártását és gyors piaci 
elterjedését;

52. üdvözli az Európai Tisztahidrogén-
szövetséget (a továbbiakban: szövetség), a 
hidrogénre vonatkozó egyéb 
kezdeményezéseket és szövetségeket, az 
Európai Hidrogénfórumot és a közös 
európai érdeket szolgáló fontos 
projekteket, amelyek fontos eszközei a 
megújuló és karbonszegény hidrogénbe 
való beruházások növelésének; ösztönzi a 
tagállamokat, a Bizottságot és a gazdasági 
szereplőket, hogy gyorsan használják fel a 
közös európai érdeket szolgáló fontos 
projektekben rejlő lehetőségeket az uniós 
hidrogéngazdaság szempontjából releváns 
projektek támogatása érdekében; 
pragmatikus megközelítésre szólít fel e 
projektek jóváhagyásának megkönnyítése 
érdekében; üdvözli továbbá a Bizottság 
arra irányuló tervét, hogy felülvizsgálja a 
környezetvédelmi és energetikai állami 
támogatásokra vonatkozó 
iránymutatásokat, hogy elősegítse a 
hidrogén gyártását és gyors piaci 
elterjedését;

Or. en


