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12.5.2021 A9-0116/29

Módosítás 29
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy egy 
versenyképes és fenntartható 
hidrogéngazdaság és integrált hidrogénpiac 
révén fenn kell tartani és tovább kell 
fejleszteni az EU technológiai vezető 
szerepét a tiszta hidrogén területén16; 
hangsúlyozza egy olyan uniós 
hidrogénstratégia szükségességét, amely a 
hidrogén teljes értékláncát – a keresleti és 
kínálati ágazatokat egyaránt – lefedi, és 
amelyet hozzáigazítanak az elegendő 
kiegészítő megújuló villamosenergia-
termelési infrastruktúra kiépítésére 
irányuló nemzeti erőfeszítésekhez a 
megújuló hidrogén termelése és a 
megújuló hidrogén költségeinek 
csökkentése céljából; megjegyzi különösen 
a megújuló hidrogén EU-n belüli 
termelésének hozzáadott értékét az 
innovatív elektrolízistechnológiák 
fejlesztése és értékesítése tekintetében; 
hangsúlyozza, hogy a 
hidrogéngazdaságnak összhangban kell 
állnia a Párizsi Megállapodással, a 2030-as 
és 2050-es uniós éghajlati és energetikai 
célkitűzésekkel, a körforgásos gazdasággal, 
a kritikus nyersanyagokra vonatkozó 
cselekvési tervvel és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljaival;

___________________
16 A Bizottság szerint a „tiszta hidrogén” a 

1. hangsúlyozza, hogy egy 
versenyképes és fenntartható 
hidrogéngazdaság és integrált hidrogénpiac 
révén fenn kell tartani és tovább kell 
fejleszteni az EU technológiai vezető 
szerepét a tiszta hidrogén területén, a 
technológiai semlegesség elvének 
tiszteletben tartása mellett; hangsúlyozza 
egy olyan uniós hidrogénstratégia 
szükségességét, amely a hidrogén teljes 
értékláncát – a keresleti és kínálati 
ágazatokat egyaránt – lefedi, és amelyet 
összehangolnak a hidrogén költségeinek 
csökkentésére irányuló nemzeti 
erőfeszítésekkel, többek között megfelelő 
kiegészítő villamosenergia-termelési 
kapacitás biztosításával és különböző 
hidrogéntermelési technológiák 
fejlesztésével; megjegyzi különösen a 
megújuló hidrogén EU-n belüli 
termelésének hozzáadott értékét az 
innovatív elektrolízistechnológiák 
fejlesztése és értékesítése tekintetében; 
hangsúlyozza, hogy a 
hidrogéngazdaságnak összhangban kell 
állnia a Párizsi Megállapodással, a 2030-as 
és 2050-es uniós éghajlati és energetikai 
célkitűzésekkel, a körforgásos gazdasággal, 
a kritikus nyersanyagokra vonatkozó 
cselekvési tervvel és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljaival;
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víz elektrolízisével és megújuló 
energiaforrásokból származó villamos 
energiából előállított hidrogént jelenti. A 
tiszta hidrogén a biogáz átalakításával vagy 
megújuló biomassza biokémiai 
átalakításával is előállítható, amennyiben 
az eljárás megfelel a fenntarthatósági 
követelményeknek.

___________________
16 A Bizottság szerint a „tiszta hidrogén” a 
víz elektrolízisével és megújuló 
energiaforrásokból származó villamos 
energiából előállított hidrogént jelenti. A 
tiszta hidrogén a biogáz átalakításával vagy 
megújuló biomassza biokémiai 
átalakításával is előállítható, amennyiben 
az eljárás megfelel a fenntarthatósági 
követelményeknek.

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/30

Módosítás 30
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
az ECR 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 még 
sem a megújuló, sem az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású hidrogén nem 
versenyképes; ezért sürgeti a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy ösztönözzék a 
megújuló és az alacsony szén-dioxid 
kibocsátású 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 
technológiát sem kellene kizárni a végső 
felhasználás során tanúsított kibocsátás-
csökkentési potenciáltól eltérő okok 
alapján;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/31

Módosítás 31
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
9 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9. megjegyzi, hogy eltérés van a 
különböző szereplők, például a Bizottság 
és az Európai Tisztahidrogén-szövetség 
által használt tiszta hidrogén különböző 
meghatározásai között, ami zavart kelt és el 
kell kerülni; hangsúlyozza e tekintetben, 
hogy teljesen egyértelművé kell tenni a 
megújuló és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású hidrogén közötti 
különbségtételt17; megjegyzi továbbá, 
hogy további pontosítást jelentene, ha a 
Bizottság javaslatának megfelelően a 
hidrogén ugyanazon kategóriáját illetően 
elkerülnék két – konkrétan a „megújuló” 
és a „tiszta” – elnevezés használatát, és e 
tekintetben hangsúlyozza, hogy a 
„megújuló hidrogén” kifejezés a 
legobjektívabb, és tudományosan 
megalapozott választást jelentene e 
hidrogénkategória esetében;
_____________________
17 A Bizottság szerint az „alacsony szén-
dioxid-kibocsátású hidrogén” magában 
foglalja a szén-dioxid-leválasztással 
előállított, fosszilis alapú hidrogént és a 
villamos energiával előállított hidrogént, 
amelyek teljes életciklusra vonatkoztatott 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása lényegesen 
kisebb a jelenlegi módszerekkel előállított 
hidrogénéhez képest.

9. megjegyzi, hogy eltérés van a 
különböző szereplők, például a Bizottság 
és az Európai Tisztahidrogén-szövetség 
által használt tiszta hidrogén különböző 
meghatározásai között, ami zavart kelt és el 
kell kerülni; hangsúlyozza a „tiszta” 
hidrogén átfogó jogi meghatározásának 
szükségességét; e tekintetben 
hangsúlyozza, hogy a pontosításnak 
félreérthetetlennek és egyértelműnek kell 
lennie, és a technológia teljes életciklusra 
vonatkoztatott üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának jelentős csökkentésén kell 
alapulnia;
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12.5.2021 A9-0116/32

Módosítás 32
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
az ECR 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 
hidrogénre 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;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/33

Módosítás 33
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
11 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11. hangsúlyozza, hogy a 
szabványosítási rendszernek holisztikus 
megközelítésen kell alapulnia, és az 
importált hidrogénre is alkalmazhatónak 
kell lennie; felhívja a Bizottságot, hogy a 
megújulóenergia-irányelv 
felülvizsgálatával összefüggésben vezessen 
be szilárd és átlátható fenntarthatósági 
kritériumokat tartalmazó szabályozási 
keretet a hidrogén EU-n belüli tanúsítására 
és nyomon követésére, figyelembe véve 
annak üvegházhatásúgáz-lábnyomát az 
értéklánc egészében – a szállítást is 
beleértve –, hogy az elegendő kiegészítő 
megújuló villamosenergia-termelésbe való 
beruházást is ösztönözze; felhívja továbbá 
a Bizottságot, hogy 2021-ben a lehető 
leghamarabb hozzon létre egy olyan 
szabályozási keretet a hidrogénre 
vonatkozóan, amely biztosítja a 
szabványosítást, a tanúsítást, a származási 
garanciákat, a címkézést és az 
értékesíthetőséget a tagállamokban, 
továbbá használja fel az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer közelgő 
felülvizsgálatát annak megvizsgálására, 
hogy milyen változtatásokra van szükség a 
hidrogénben rejlő lehetőségek teljes körű 
kiaknázásához az uniós éghajlat-politikai 
célokhoz való hozzájárulás érdekében, 
figyelembe véve a kibocsátásáthelyezés 

11. hangsúlyozza, hogy a 
szabványosítási rendszernek holisztikus 
megközelítésen kell alapulnia, és az 
importált hidrogénre is alkalmazhatónak 
kell lennie; felhívja a Bizottságot, hogy a 
megújulóenergia-irányelv 
felülvizsgálatával összefüggésben vezessen 
be szabályozási keretet a megújuló és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
hidrogén EU-n belüli tanúsítására és 
nyomon követésére, annak 
üvegházhatásúgáz-lábnyoma alapján az 
értéklánc egészében – a szállítást is 
beleértve; felhívja továbbá a Bizottságot, 
hogy 2021-ben a lehető leghamarabb 
hozzon létre egy olyan szabályozási keretet 
a hidrogénre vonatkozóan, amely biztosítja 
a szabványosítást, a tanúsítást, a 
származási garanciákat, a címkézést és az 
értékesíthetőséget a tagállamokban, 
továbbá használja fel az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer közelgő 
felülvizsgálatát annak megvizsgálására, 
hogy milyen változtatásokra van szükség a 
hidrogénben rejlő lehetőségek teljes körű 
kiaknázásához az uniós éghajlat-politikai 
célokhoz való hozzájárulás érdekében, 
figyelembe véve a kibocsátásáthelyezés 
kockázatát;
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kockázatát;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/34

Módosítás 34
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
az ECR 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 Unió-szerte, a meglévő 
földgáz-infrastruktúra újrahasznosítását 
és utólagos átalakítását is beleértve;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/35

Módosítás 35
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
18 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

18. megjegyzi, hogy a fenntartható 
hidrogénalapú gazdaságnak lehetővé kell 
tennie, hogy a kapacitások beépüljenek az 
integrált uniós energiapiacba; elismeri, 
hogy a hidrogén különböző formái – 
például megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású hidrogén – lesznek a piacon, 
és hangsúlyozza, hogy beruházásokra van 
szükség a megújulóenergia-termelés olyan 
gyors növeléséhez, amely lehetővé teszi a 
2030-ra és 2050-ra kitűzött uniós éghajlat-
politikai célok és környezetvédelmi célok 
elérését, rövid és középtávon áthidaló 
technológiaként ismerve el az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogént; felhívja 
a Bizottságot annak közelítő felmérésére, 
hogy mekkora mennyiségben, mely 
esetekben és meddig lesz a 
dekarbonizációhoz szükség alacsony szén-
dioxid-kibocsátású hidrogénre, amíg a 
megújuló hidrogén képes önmagában is 
betölteni ezt a szerepet; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
csökkentsék a szabályozási és gazdasági 
akadályokat a hidrogén gyors piaci 
elterjedésének előmozdítása érdekében; 
megjegyzi továbbá, hogy el kell kerülni az 
erőforrások fenntarthatatlan kiaknázását, a 
folyamatos metánkibocsátást, a szén-
dioxid-kibocsátás mértékének rögzülését és 
a meg nem térülő eszközöket; 

18. megjegyzi, hogy a fenntartható 
hidrogénalapú gazdaságnak lehetővé kell 
tennie, hogy a kapacitások beépüljenek az 
integrált uniós energiapiacba; elismeri, 
hogy a hidrogén különböző formái – 
például megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású hidrogén – piaci jelenléte iránt 
lesz igény; hangsúlyozza, hogy 
beruházásokra van szükség a 
megújulóenergia-termelés olyan gyors 
növeléséhez, amely lehetővé teszi a 2030-
ra és 2050-ra kitűzött uniós éghajlat-
politikai célok és környezetvédelmi célok 
elérését, míg rövid és középtávon áthidaló 
technológiaként ismeri el az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású hidrogént; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
csökkentsék a szabályozási és gazdasági 
akadályokat a hidrogén gyors piaci 
elterjedésének előmozdítása érdekében; 
megjegyzi továbbá, hogy el kell kerülni az 
erőforrások fenntarthatatlan kiaknázását, a 
vízhiányt, a folyamatos metánkibocsátást, a 
szén-dioxid-kibocsátás mértékének 
rögzülését és a meg nem térülő eszközöket; 
hangsúlyozza, hogy a hidrogén 
használatának hozzá kell járulnia az uniós 
éghajlat-politikai célok eléréséhez, 
valamint a megújuló hidrogén gyors 
fejlesztéséhez és alkalmazásához;
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hangsúlyozza, hogy a hidrogén 
használatának hozzá kell járulnia az uniós 
éghajlat-politikai célok eléréséhez, 
valamint a megújuló hidrogén gyors 
fejlesztéséhez és alkalmazásához;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/36

Módosítás 36
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
az ECR 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 fontosságát, a 
fenntarthatóság és az üvegházhatásúgáz-
kibocsátások tekintetében a legtisztább 
technológiára összpontosítva; 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 számos, fosszilis alapú 
hidrogént előállító üzem található a 
méltányos átállási területeken, és kiemeli, 
hogy a meglévő, fosszilis alapú 
hidrogéntermelés szén-dioxid-
mentesítésére hatékony támogatási 
intézkedéseknek kell irányulniuk; sürgeti, 
hogy az európai hidrogéngazdaság 
fejlesztését célzó intézkedések ne e 
termelőhelyek bezárásához, hanem azok 
korszerűsítéséhez és továbbfejlesztéséhez 
vezessenek, és ezzel előnyhöz juttassák a 
régiókat a helyben előállított, fenntartható 
energiahordozók biztosításán, az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésén és a helyi 
munkaerő átképzéséhez és további 
foglalkoztathatóságához való 
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hozzájáruláson keresztül;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/37

Módosítás 37
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
20 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

20. hangsúlyozza, hogy a 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos a szén-dioxid-leválasztás, -
hasznosítás és -tárolás (CCS/U) szerepet 
játszhat az európai zöld megállapodás 
célkitűzéseinek elérésében; támogatja egy 
olyan integrált szakpolitikai környezet 
kialakítását, amely ösztönzi a környezeti 
szempontból biztonságos CCS/U 
alkalmazások elterjedését, amelyek az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának nettó 
csökkenését eredményezik, hogy az olyan 
nehézipari ágazatok is klímasemlegessé 
válhassanak, ahol nincs lehetőség a 
kibocsátások közvetlen csökkentésére; 
ismét megerősíti azonban, hogy az EU 
nulla nettó stratégiájának előnyben kell 
részesítenie a közvetlen 
kibocsátáscsökkentést és azon 
intézkedéseket, amelyek az EU természetes 
elnyelőinek és tározóinak megőrzését és 
fejlesztését célozzák; megjegyzi továbbá, 
hogy e tekintetben kutatásra és fejlesztésre 
van szükség a CCS/U technológiák terén;

20. hangsúlyozza, hogy a 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos a szén-dioxid-leválasztás, -
hasznosítás és -tárolás (CCS/U) szerepet 
játszhat az európai zöld megállapodás 
célkitűzéseinek elérésében; támogatja egy 
olyan integrált szakpolitikai környezet 
kialakítását, amely ösztönzi a környezeti 
szempontból biztonságos CCS/U 
alkalmazások elterjedését, amelyek az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának nettó 
csökkenését eredményezik, hogy az olyan 
nehézipari ágazatok is klímasemlegessé 
válhassanak, ahol nincs lehetőség a 
kibocsátások költséghatékony közvetlen 
csökkentésére; ismét megerősíti azonban, 
hogy az EU nulla nettó stratégiájának 
előnyben kell részesítenie a közvetlen 
kibocsátáscsökkentést és azon 
intézkedéseket, amelyek az EU természetes 
elnyelőinek és tározóinak megőrzését és 
fejlesztését célozzák; megjegyzi továbbá, 
hogy e tekintetben kutatásra és fejlesztésre 
van szükség a CCS/U technológiák terén;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/38

Módosítás 38
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
az ECR 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 

36. ösztönzi a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy támogassák a meglévő 
gázinfrastruktúra újrahasznosítását és 
utólagos átalakítását a tiszta hidrogén és a 
földgáz-hidrogénkeverék szállítására és 
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 újrahasznosítása és 
utólagos átalakítása 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 nagyméretű jövőbeli 
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kompatibilis legyen a tiszta hidrogénnel; 
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;

gázinfrastruktúra kompatibilis legyen a 
tiszta hidrogénnel, ahol indokolt; 
felszólítja a Bizottságot, hogy mérje fel, 
hogy jelenleg hol alkalmaznak 
hidrogénelegyítést, és tudományosan mérje 
fel az ipari hidrogén iránti igazolt igények 
kielégítése iránti jövőbeli elvárását, 
valamint annak előnyeit és hátrányait, az 
infrastrukturális igények azonosítása és a 
meg nem térülő eszközök elkerülése 
érdekében;

Or. en


