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12.5.2021 A9-0116/19

Pozmeňujúci návrh 19
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 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že je dôležité čo 
najskôr postupne ukončovať vodík 
založený na fosílnych palivách a zamerať 
sa na najčistejšie technológie z hľadiska 
emisií skleníkových plynov; naliehavo 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
bezodkladne začali pozorne plánovať tento 
prechod, aby sa výroba vodíka na báze 
fosílnych palív začala rýchlo, 
predvídateľne a nezvratne znižovať a aby 
sa zabránilo predĺženiu životnosti 
výrobných zariadení založených na 
fosílnych palivách;

19. zdôrazňuje význam dekarbonizácie 
vodíka založeného na fosílnych palivách a 
zamerania sa na najčistejšie technológie z 
hľadiska udržateľnosti a emisií 
skleníkových plynov; naliehavo vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby začali 
pozorne plánovať tento prechod, aby sa 
výroba vodíka na báze fosílnych palív 
začala rýchlo a predvídateľne znižovať a 
aby sa zabránilo predĺženiu životnosti 
výrobných zariadení založených na 
fosílnych palivách; konštatuje, že 
tvorcovia politík musia priemyslu pomôcť 
prejsť na udržateľnejší európsky 
energetický systém, najmä pri stanovovaní 
nových cieľov a prahových hodnôt 
produkcie;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/20

Pozmeňujúci návrh 20
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 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby na základe vedeckých poznatkov 
posúdili možnosť presmerovania 
existujúcich plynovodov na prepravu 
čistého vodíka a podzemné skladovanie 
vodíka, pričom zohľadnia rôzne faktory, 
ako je analýza nákladov a prínosov z 
technicko-ekonomického aj regulačného 
hľadiska, celková integrácia sústavy a 
dlhodobá nákladová efektívnosť; 
konštatuje, že zmenou účelu vhodne 
umiestnenej plynárenskej infraštruktúry, 
ktorá už existuje alebo sa rozvíja, by sa 
mohla maximalizovať nákladová 
efektívnosť, minimalizovať využívanie 
pôdy a zdrojov a investičné náklady a 
minimalizovať sociálny vplyv; zdôrazňuje, 
že zmena účelu plynárenskej infraštruktúry 
môže byť relevantná pre využívanie vodíka 
v prioritných odvetviach priemyselných 
odvetví náročných na emisie vrátane 
prepojení medzi priemyselnými areálmi a 
multimodálnymi dopravnými centrami, 
berúc do úvahy potrebu prepravy vodíka 
najefektívnejšími prostriedkami; naliehavo 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili, že akákoľvek potenciálna 
budúca plynárenská infraštruktúra bude 
zlučiteľná s čistým vodíkom; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila, kde sa v súčasnosti 
používa zmiešavanie vodíka, a aby 
vedecky posúdila dopyt po uspokojovaní 

36. nabáda Komisiu a členské štáty, 
aby prispôsobili a dodatočne 
zmodernizovali existujúce plynovody na 
prepravu čistého vodíka a vodíka 
zmiešaného so zemným plynom a 
podzemné skladovanie vodíka, pričom 
zohľadnia rôzne faktory, ako je analýza 
nákladov a prínosov z technicko-
ekonomického aj regulačného hľadiska, 
celková integrácia sústavy a dlhodobá 
nákladová efektívnosť; konštatuje, že 
zmenou účelu vhodne umiestnenej 
plynárenskej infraštruktúry, ktorá už 
existuje alebo sa rozvíja, by sa mohla 
maximalizovať nákladová efektívnosť, 
minimalizovať využívanie pôdy a zdrojov 
a investičné náklady a minimalizovať 
sociálny vplyv; zdôrazňuje, že zmena účelu 
plynárenskej infraštruktúry môže byť 
relevantná pre využívanie vodíka v 
prioritných odvetviach priemyselných 
odvetví náročných na emisie vrátane 
prepojení medzi priemyselnými areálmi a 
multimodálnymi dopravnými centrami, 
berúc do úvahy potrebu prepravy vodíka 
najefektívnejšími prostriedkami; naliehavo 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili, že akákoľvek potenciálna 
budúca plynárenská infraštruktúra bude 
zlučiteľná s čistým vodíkom;
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preukázaných potrieb priemyselného 
vodíka, ako aj jeho výhody a nevýhody, s 
cieľom identifikovať potreby 
infraštruktúry a zároveň vyhnúť sa 
uviaznutým aktívam;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/21

Pozmeňujúci návrh 21
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 51

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

51. zdôrazňuje, že EÚ je lídrom vo 
výrobe elektrolyzérov a túto konkurenčnú 
výhodu si musí zachovať a prehĺbiť; 
domnieva sa, že úsilie EÚ v oblasti 
výskumu a vývoja by sa malo zamerať na 
širokú škálu potenciálnych nových 
obnoviteľných zdrojov vodíka a 
technológií, ako je vodík z fotosyntézy, 
rias alebo elektrolyzérov s morskou vodou, 
s cieľom zvýšiť úroveň technologickej 
pripravenosti;

51. zdôrazňuje, že EÚ je lídrom vo 
výrobe elektrolyzérov a túto konkurenčnú 
výhodu si musí zachovať a prehĺbiť; 
domnieva sa, že úsilie EÚ v oblasti 
výskumu a vývoja by sa malo zamerať na 
širokú škálu potenciálnych nových zdrojov 
vodíka a bezuhlíkových technológií, ako je 
vodík z fotosyntézy, rias alebo 
elektrolyzérov s morskou vodou, s cieľom 
zvýšiť úroveň technologickej 
pripravenosti;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/22

Pozmeňujúci návrh 22
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 52

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

52. víta Európsku alianciu pre čistý 
vodík (ďalej len „aliancia“), iné iniciatívy a 
združenia v oblasti obnoviteľného vodíka, 
európske fórum pre vodík a dôležité 
projekty spoločného európskeho záujmu, 
ktoré sú dôležitým prostriedkom na 
zvýšenie investícií do vodíka z 
obnoviteľných zdrojov; nabáda členské 
štáty, Komisiu a hospodárske subjekty, aby 
urýchlene uvoľnili potenciál dôležitých 
projektov spoločného európskeho záujmu s 
cieľom podporiť projekty s významom pre 
vodíkové hospodárstvo EÚ; požaduje 
pragmatický prístup na uľahčenie 
schvaľovania týchto projektov; víta tiež 
plán Komisie zrevidovať usmernenia o 
štátnej pomoci v oblasti ochrany životného 
prostredia a energetiky na uľahčenie 
výroby vodíka a jeho rýchle preniknutie na 
trh;

52. víta Európsku alianciu pre čistý 
vodík (ďalej len „aliancia“), iné iniciatívy a 
združenia v oblasti vodíka, európske fórum 
pre vodík a dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu, ktoré sú dôležitým 
prostriedkom na zvýšenie investícií do 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a 
nízkouhlíkového vodíka; nabáda členské 
štáty, Komisiu a hospodárske subjekty, aby 
urýchlene uvoľnili potenciál dôležitých 
projektov spoločného európskeho záujmu s 
cieľom podporiť projekty s významom pre 
vodíkové hospodárstvo EÚ; požaduje 
pragmatický prístup na uľahčenie 
schvaľovania týchto projektov; víta tiež 
plán Komisie zrevidovať usmernenia o 
štátnej pomoci v oblasti ochrany životného 
prostredia a energetiky na uľahčenie 
výroby vodíka a jeho rýchle preniknutie na 
trh;

Or. en


