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12.5.2021 A9-0116/23

Módosítás 23
Angelika Niebler
a PPE 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 
forrásokból előállított hidrogén 
kulcsfontosságú az EU energetikai 
átállásához, miközben az alacsony 
szén‑dioxid-kibocsátású hidrogén fontos 
átmeneti szerepet fog játszani; 
aggodalommal állapítja meg, hogy a 
megújuló hidrogén még nem versenyképes; 
ezért sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy ösztönözzék a hidrogén 
értékláncát és piaci elterjedését, figyelembe 
véve, hogy az ipari módszerek és 
értékláncok fejlődése nyomán az ár és a 
hozam közötti kapcsolat fokozatosan 
javulna; hangsúlyozza, hogy egyetlen 
konkrét hidrogéngyártási technológia sem 
választható ki előre a végső felhasználás 
során tanúsított kibocsátás-csökkentési 
potenciáltól eltérő okok alapján;
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Módosítás 24
Angelika Niebler
a PPE képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy sürgősen 
szükség van uniós és nemzetközi 
szabványokra és tanúsításra; megjegyzi 
továbbá, hogy mérlegelni kell a nemzeti 
nyilvántartásokhoz igazított származási 
garanciákat annak biztosítása érdekében, 
hogy a megújuló hidrogént kellő időben fel 
lehessen használni, és hogy a fogyasztók 
tudatosan választhassanak fenntartható 
megoldásokat, és minimalizálni lehessen a 
meg nem térülő beruházások kockázatát;

10. hangsúlyozza, hogy sürgősen 
szükség van uniós és nemzetközi 
szabványokra és tanúsításra; megjegyzi 
továbbá, hogy mérlegelni kell a nemzeti 
nyilvántartásokhoz igazított és a megújuló 
és alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
hidrogénra vonatkozó származási 
garanciákat annak biztosítása érdekében, 
hogy a hidrogént kellő időben fel lehessen 
használni, és hogy a fogyasztók tudatosan 
választhassanak költséghatékony és 
fenntartható megoldásokat, és 
minimalizálni lehessen a meg nem térülő 
beruházások kockázatát;
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Módosítás 25
Angelika Niebler
a PPE 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 
lehet megkülönböztető jellegű és többek 
között azt a célt szolgálná, hogy a 
fogyasztók tájékoztatást kapjanak, és nem 
a hidrogén általános bővítésének 
megakadályozására szolgálna; ezért 
hangsúlyozza a feltételekre és 
kritériumokra vonatkozó iránymutatások 
továbbfejlesztésének fontosságát a 
megújuló kapacitások kétszeres 
beszámításának elkerülése érdekében;
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Módosítás 26
Angelika Niebler
a PPE 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;
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Módosítás 27
Angelika Niebler
a PPE képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
63 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

63. hangsúlyozza, hogy nagyra törő és 
időszerű stratégiára van szükség egy az 
innovatív ipari és mobilitási 
megoldásokban alkalmazott, 
hidrogénhasználaton alapuló 
energiatárolásra vonatkozóan; megjegyzi 
azonban, hogy a hidrogén energiatárolásra 
való felhasználása a magas termelési 
költségek miatt még nem versenyképes, és 
hogy a hidrogénnel történő 
energiatároláshoz kapcsolódó 
energiaveszteség jelenleg 60% körüli az 
oda-vissza irányú átalakítás során; ezért 
ismételten hangsúlyozza, hogy csökkenteni 
kell a megújuló hidrogén előállításának 
költségeit, és egyenlő versenyfeltételeket 
kell biztosítani a rugalmassági és 
kiegyenlítő megoldások számára az 
energiarendszerben; ösztönzi ezért a 
Bizottságot, hogy elemezze a 
hidrogéntárolás lehetőségeit és 
kapacitásait; megjegyzi, hogy a 
hidrogéntárolás egymásnak ellentmondó 
szabályozási rendszerek – nevezetesen a 
gáz- és a villamosenergia-tárolásra 
vonatkozó rendszerek – hatálya alá 
tartozhat, és ezért hangsúlyozza, hogy a 
vonatkozó jogszabályokban ezt a 
szempontot is tisztázni kell;

63. hangsúlyozza, hogy nagyra törő és 
időszerű stratégiára van szükség egy az 
innovatív ipari, mobilitási és építési 
megoldásokban alkalmazott, 
hidrogénhasználaton alapuló 
energiatárolásra vonatkozóan; megjegyzi 
azonban, hogy a hidrogén energiatárolásra 
való felhasználása a magas termelési 
költségek miatt még nem versenyképes, és 
hogy a hidrogénnel történő 
energiatároláshoz kapcsolódó 
energiaveszteség jelenleg 60% körüli az 
oda-vissza irányú átalakítás során; ezért 
ismételten hangsúlyozza, hogy csökkenteni 
kell a megújuló hidrogén előállításának 
költségeit, és egyenlő versenyfeltételeket 
kell biztosítani a rugalmassági és 
kiegyenlítő megoldások számára az 
energiarendszerben; ösztönzi ezért a 
Bizottságot, hogy elemezze a 
hidrogéntárolás lehetőségeit és 
kapacitásait; megjegyzi, hogy a 
hidrogéntárolás egymásnak ellentmondó 
szabályozási rendszerek – nevezetesen a 
gáz- és a villamosenergia-tárolásra 
vonatkozó rendszerek – hatálya alá 
tartozhat, és ezért hangsúlyozza, hogy a 
vonatkozó jogszabályokban ezt a 
szempontot is tisztázni kell;

Or. en
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