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12.5.2021 A9-0116/23

Pozmeňujúci návrh 23
Angelika Niebler
v mene skupiny PPE

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 zdrojov je kľúčom k 
energetickej transformácii EÚ, zatiaľ čo 
nízkouhlíkový vodík bude zohrávať 
dôležitú prechodnú úlohu; 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 na trh, pričom 
zohľadnia skutočnosť, že vzťah medzi 
cenou a výnosom by sa vzhľadom na vývoj 
priemyselných metód a hodnotových 
reťazcov postupne zlepšoval; zdôrazňuje, 
že žiadna konkrétna technológia výroby 
vodíka by sa nemala vopred vybrať z 
iných dôvodov, než je jej potenciál na 
zníženie emisií pri konečnom použití;
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12.5.2021 A9-0116/24

Pozmeňujúci návrh 24
Angelika Niebler
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
noriem a certifikácie EÚ a medzinárodných 
noriem a certifikácie; ďalej konštatuje, že 
záruky pôvodu v súlade s vnútroštátnymi 
registrami by sa mali zvážiť s cieľom 
zabezpečiť, aby sa vodík z obnoviteľných 
zdrojov mohol včas zvýšiť a aby si 
spotrebitelia mohli vedome vybrať 
udržateľné riešenia a minimalizovať riziko 
uviaznutých investícií;

10. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
noriem a certifikácie EÚ a medzinárodných 
noriem a certifikácie; ďalej konštatuje, že 
záruky pôvodu na vodík z obnoviteľných 
zdrojov a nízkouhlíkový vodík v súlade s 
vnútroštátnymi registrami by sa mali 
zvážiť s cieľom zabezpečiť, aby sa objem 
vodíka mohol včas zvýšiť a aby si 
spotrebitelia mohli vedome vybrať 
nákladovo efektívne a udržateľné riešenia 
a minimalizovať riziko uviaznutých 
investícií;
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12.5.2021 A9-0116/25

Pozmeňujúci návrh 25
Angelika Niebler
v mene skupiny PPE

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 nesmie mať diskriminačný 
charakter a okrem iného by slúžila na 
účely poskytovania informácií 
spotrebiteľom a nie je určená na zastavenie 
rozširovania vodíka vo všeobecnosti; 
zdôrazňuje preto, že je dôležité ďalej 
rozvíjať usmernenia o podmienkach a 
kritériách s cieľom zabrániť dvojitému 
započítaniu obnoviteľných kapacít;
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12.5.2021 A9-0116/26

Pozmeňujúci návrh 26
Angelika Niebler
v mene skupiny PPE

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 pre reguláciu 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 navrhli 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 
zmenou jej účelu a jej dovybavením;
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12.5.2021 A9-0116/27

Pozmeňujúci návrh 27
Angelika Niebler
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 63

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

63. zdôrazňuje, že je potrebná 
ambiciózna a správne načasovaná stratégia 
uskladňovania energie prostredníctvom 
vodíka v inovačných priemyselných 
riešeniach a riešeniach pre mobilitu; 
konštatuje však, že využívanie vodíka na 
uskladňovanie energie ešte nie je 
konkurencieschopné z dôvodu vysokých 
výrobných nákladov a že straty energie 
spojené s ukladaním energie 
prostredníctvom vodíka sa v súčasnosti 
odhadujú na približne 60 % počas tzv. 
spiatočnej cesty; preto opätovne 
zdôrazňuje potrebu znížiť náklady na 
výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov a 
podporiť rovnaké podmienky pre riešenia v 
oblasti flexibility a vyvažovania v celom 
energetickom systéme; nabáda preto 
Komisiu, aby analyzovala možnosti a 
kapacity na skladovanie vodíka; konštatuje, 
že skladovanie vodíka môže podliehať 
protichodným regulačným režimom, najmä 
režimom skladovania plynu a elektriny, a 
preto zdôrazňuje potrebu objasniť tento 
aspekt v príslušných právnych predpisoch;

63. zdôrazňuje, že je potrebná 
ambiciózna a správne načasovaná stratégia 
uskladňovania energie prostredníctvom 
vodíka v inovačných priemyselných 
riešeniach, riešeniach pre mobilitu a 
stavebných riešeniach; konštatuje však, že 
využívanie vodíka na uskladňovanie 
energie ešte nie je konkurencieschopné z 
dôvodu vysokých výrobných nákladov a že 
straty energie spojené s ukladaním energie 
prostredníctvom vodíka sa v súčasnosti 
odhadujú na približne 60 % počas tzv. 
spiatočnej cesty; preto opätovne 
zdôrazňuje potrebu znížiť náklady na 
výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov a 
podporiť rovnaké podmienky pre riešenia v 
oblasti flexibility a vyvažovania v celom 
energetickom systéme; nabáda preto 
Komisiu, aby analyzovala možnosti a 
kapacity na skladovanie vodíka; konštatuje, 
že skladovanie vodíka môže podliehať 
protichodným regulačným režimom, najmä 
režimom skladovania plynu a elektriny, a 
preto zdôrazňuje potrebu objasniť tento 
aspekt v príslušných právnych predpisoch;
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