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Predlog spremembe 29
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
v imenu skupine ECR

Poročilo A9-0116/2021
Jens Geier
Evropska strategija za vodik
(2020/2242(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba s konkurenčno 
in vzdržno ekonomijo vodika in povezanim 
trgom vodika ohraniti in še povečati 
vodilno vlogo EU na področju tehnologije, 
povezane s čistim vodikom16; nadalje 
poudarja, da potrebujemo strategijo EU za 
vodik, ki bo zajemala celotno vrednostno 
verigo vodika, vključno s področjema 
povpraševanja in oskrbe, in bo usklajena z 
nacionalnimi prizadevanji, da se bo 
zgradilo dovolj dodatne infrastrukture za 
proizvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov za proizvodnjo 
obnovljivega vodika in da bodo lahko 
njegovi stroški znižani; zlasti ugotavlja, da 
domača proizvodnja obnovljivega vodika v 
EU prinaša dodano vrednost, kar zadeva 
razvoj in trženje inovativnih tehnologij za 
elektrolizo; poudarja, da mora biti 
ekonomija vodika združljiva s Pariškim 
sporazumom, podnebnimi in energetskimi 
cilji EU za leti 2030 in 2050, krožnim 
gospodarstvom, akcijskim načrtom za 
ključne surovine in cilji OZN glede 
trajnostnega razvoja;

___________________
16 Komisija je „čisti“ vodik opredelila kot 
vodik, ki se pridobi z elektrolizo vode, pri 
čemer se uporabi električna energija iz 
obnovljivih virov. Pridobi se lahko tudi z 
reformingom bioplina ali biokemično 

1. poudarja, da je treba s konkurenčno 
in vzdržno ekonomijo vodika in povezanim 
trgom vodika ohraniti in še povečati 
vodilno vlogo EU na področju tehnologije, 
povezane s čistim vodikom16, obenem pa 
upoštevati načelo tehnološke nevtralnosti; 
poudarja, da potrebujemo strategijo EU za 
vodik, ki bo zajemala celotno vrednostno 
verigo vodika, vključno s sektorjema 
povpraševanja in oskrbe, in bo usklajena z 
nacionalnimi prizadevanji za znižanje 
stroškov vodika, tudi z zagotovitvijo 
zadostne dodatne zmogljivosti za 
proizvodnjo električne energije in 
razvojem različnih tehnologij za 
proizvodnjo vodika; zlasti ugotavlja, da 
domača proizvodnja obnovljivega vodika v 
EU prinaša dodano vrednost, kar zadeva 
razvoj in trženje inovativnih tehnologij za 
elektrolizo; poudarja, da mora biti 
ekonomija vodika združljiva s Pariškim 
sporazumom, podnebnimi in energetskimi 
cilji EU za leti 2030 in 2050, krožnim 
gospodarstvom, akcijskim načrtom za 
ključne surovine in cilji OZN glede 
trajnostnega razvoja;

___________________
16 Komisija je „čisti“ vodik opredelila kot 
vodik, ki se pridobi z elektrolizo vode, pri 
čemer se uporabi električna energija iz 
obnovljivih virov. Pridobi se lahko tudi z 
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pretvorbo biomase, če se pri tem postopku 
spoštujejo zahteve glede trajnostnosti.

reformingom bioplina ali biokemično 
pretvorbo biomase, če se pri tem postopku 
spoštujejo zahteve glede trajnostnosti.

Or. en



AM\1231536SL.docx PE692.522v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

12.5.2021 A9-0116/30

Predlog spremembe 30
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
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Poročilo A9-0116/2021
Jens Geier
Evropska strategija za vodik
(2020/2242(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je prepričan, da je vodik, 
proizveden iz obnovljivih virov, ključnega 
pomena za energetski prehod EU, saj 
lahko samo obnovljivi vodik trajnostno 
prispeva k temu, da se na dolgi rok doseže 
podnebna nevtralnost, ter prepreči učinke 
vezanosti in nasedle naložbe; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da obnovljivi 
vodik še ni konkurenčen; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj spodbujajo 
vrednostno verigo in tržno uvajanje 
obnovljivega vodika, pri tem pa 
upoštevajo, da se bo razmerje med ceno in 
donosom z razvojem industrijskih metod in 
vrednostnih verig postopoma izboljšalo;

4. je prepričan, da je vodik, 
proizveden iz obnovljivih virov, ključnega 
pomena za energetski prehod EU, da pa bo 
imel vodik iz nizkoogljičnih virov 
pomembno prehodno vlogo; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da niti vodik iz 
obnovljivih virov niti vodik iz 
nizkoogljičnih virov nista še 
konkurenčna; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj spodbujajo vrednostno 
verigo in tržno uvajanje vodika iz 
obnovljivih in nizkoogljičnih virov, pri 
tem pa upoštevajo, da se bo razmerje med 
ceno in donosom z razvojem industrijskih 
metod in vrednostnih verig postopoma 
izboljšalo; poudarja, da ne bi smeli 
vnaprej izključiti nobenih posebnih 
tehnologij za proizvodnjo vodika, razen če 
lahko prispevajo k zmanjšanju emisij pri 
končni uporabi;
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Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da med različnimi 
opredelitvami čistega vodika, ki jih 
uporabljajo različni akterji, kot sta 
Komisija in Evropska zveza za čisti vodik, 
obstajajo razlike, kar povzroča zmedo in 
kar bi bilo treba preprečiti; v zvezi s tem 
poudarja, da je treba popolnoma 
nedvoumno opredeliti razliko med 
obnovljivim in nizkoogljičnim vodikom17; 
poleg tega ugotavlja, da bi to postalo še 
bolj jasno, če ne bi uporabljali dveh imen 
za isto kategorijo vodika, in sicer 
„obnovljivi“ in „čisti“, kot ju je 
predlagala Komisija, in v zvezi s tem 
poudarja, da je izraz „obnovljivi vodik“ za 
to kategorijo vodika najbolj objektivna in 
znanstveno utemeljena izbira;
_____________________
17 Pojem „nizkoogljični vodik“ po mnenju 
Komisije vključuje vodik iz fosilnih goriv z 
zajemanjem ogljika in vodik na osnovi 
električne energije, pri čemer so njegove 
emisije toplogrednih plinov v življenjskem 
ciklu veliko manjše od tistih, ki nastanejo 
s sedanjimi metodami proizvodnje vodika.

9. ugotavlja, da med različnimi 
opredelitvami čistega vodika, ki jih 
uporabljajo različni akterji, kot sta 
Komisija in Evropska zveza za čisti vodik, 
obstajajo razlike, kar povzroča zmedo in 
kar bi bilo treba preprečiti; poudarja 
potrebo po celoviti pravni opredelitvi 
„čistega“ vodika; v zvezi s tem poudarja, 
da pojasnilo ne bi smelo biti dvoumno ali 
nejasno in bi moralo temeljiti na velikem 
potencialu za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov v celotnem 
življenjskem ciklu tehnologije;

Or. en
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da so nujno potrebni 
evropski in mednarodni standardi in 
certificiranje; poleg tega ugotavlja, da bi 
bilo treba razmisliti o uvedbi potrdil o 
izvoru, ki bi bila usklajena z nacionalnimi 
registri, da bi zagotovili, da bi se lahko 
proizvodnja obnovljivega vodika 
pravočasno povečala, da bi lahko 
potrošniki zavestno izbrali trajnostne 
rešitve in da bi čim bolj zmanjšali tveganje 
nasedlih naložb;

10. poudarja, da so nujno potrebni 
evropski in mednarodni standardi in 
certificiranje; poleg tega ugotavlja, da bi 
bilo treba razmisliti o uvedbi potrdil o 
izvoru, ki bi bila usklajena z nacionalnimi 
registri, da bi zagotovili, da bi se lahko 
proizvodnja vodika iz obnovljivih in 
nizkoogljičnih virov pravočasno povečala, 
da bi lahko potrošniki zavestno izbrali 
cenovno učinkovite in trajnostne rešitve in 
da bi čim bolj zmanjšali tveganje nasedlih 
naložb;

Or. en
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Poročilo A9-0116/2021
Jens Geier
Evropska strategija za vodik
(2020/2242(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da mora sistem 
standardizacije temeljiti na celostnem 
pristopu in ga je treba uporabljati tudi za 
uvoženi vodik; poziva Komisijo, naj v 
sklopu revizije direktive o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov 
uvede regulativni okvir s trdnimi in 
preglednimi merili trajnostnosti za 
certificiranje in sledenje vodiku v EU, pri 
čemer naj upošteva njegov odtis 
toplogrednih plinov vzdolž celotne 
vrednostne verige, tudi pri prenosu, da bi 
spodbudila tudi naložbe v zadostno 
dodatno proizvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov; prav tako poziva 
Komisijo, naj čim prej v letu 2021 predloži 
regulativni okvir za vodik, s katerim bo 
poskrbela za njegovo standardizacijo, 
certificiranje, potrdila o izvoru in 
označevanje ter omogočila trgovanje z 
njim v vseh državah članicah, ter naj 
izkoristi prihodnji pregled sistema EU za 
trgovanje z emisijami in preuči, katere 
spremembe so potrebne za sprostitev vsega 
potenciala vodika za prispevanje k 
podnebnim ciljem EU, pri čemer naj 
upošteva tveganja selitve virov CO2;

11. poudarja, da mora sistem 
standardizacije temeljiti na celostnem 
pristopu in ga je treba uporabljati tudi za 
uvoženi vodik; poziva Komisijo, naj v 
sklopu revizije direktive o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov 
uvede regulativni okvir s trdnimi in 
preglednimi merili trajnostnosti za 
certificiranje in sledenje vodiku iz 
obnovljivih in nizkoogljičnih virov v EU 
na podlagi njegovega odtisa toplogrednih 
plinov vzdolž celotne vrednostne verige, 
tudi pri prenosu; prav tako poziva 
Komisijo, naj čim prej v letu 2021 predloži 
regulativni okvir za vodik, s katerim bo 
poskrbela za njegovo standardizacijo, 
certificiranje, potrdila o izvoru in 
označevanje ter omogočila trgovanje z 
njim v vseh državah članicah, ter naj 
izkoristi prihodnji pregled sistema EU za 
trgovanje z emisijami in preuči, katere 
spremembe so potrebne za sprostitev vsega 
potenciala vodika za prispevanje k 
podnebnim ciljem EU, pri čemer naj 
upošteva tveganja selitve virov CO2;

Or. en
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Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
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Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da bi lahko bila oblikovanje 
trga EU s plinom in sveženj o čisti energiji 
podlaga in zgled za zakonsko ureditev trga 
vodika; poudarja, da je za hiter in 
predvidljiv razvoj dobro delujoče 
proizvodnje vodika potrebno tudi 
demokratično javno načrtovanje, pri 
katerem bodo moči združili proizvajalci, 
delavci in njihovi sindikati, znanstveniki in 
nevladne organizacije; poleg tega spodbuja 
Komisijo in države članice, naj se 
domislijo posebnih rešitev za povečanje 
proizvodnje vodika v slabše povezanih ali 
izoliranih regijah, kot so otoki, hkrati pa 
poskrbijo za razvoj s tem povezane 
infrastrukture, med drugim tako da 
spremenijo njeno namembnost;

15. meni, da bi lahko bila oblikovanje 
trga EU s plinom in sveženj o čisti energiji 
podlaga in zgled za zakonsko ureditev trga 
vodika; poudarja, da je za hiter in 
predvidljiv razvoj dobro delujoče 
proizvodnje vodika potrebno tudi 
demokratično javno načrtovanje, pri 
katerem bodo moči združili proizvajalci, 
delavci in njihovi sindikati, znanstveniki in 
nevladne organizacije; poleg tega spodbuja 
Komisijo in države članice, naj se 
domislijo posebnih rešitev za povečanje 
proizvodnje vodika v slabše povezanih ali 
izoliranih regijah, kot so otoki, hkrati pa 
poskrbijo za razvoj s tem povezane 
infrastrukture po vsej Uniji, med drugim 
tako da spremenijo njeno namembnost in 
naknadno opremijo obstoječo 
infrastrukturo za zemeljski plin;

Or. en



AM\1231536SL.docx PE692.522v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

12.5.2021 A9-0116/35
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Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
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Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. opozarja, da bi morala trajnostna 
ekonomija vodika omogočati krepitev 
zmogljivosti na povezanem energetskem 
trgu EU; priznava, da bodo na trgu 
obstajale različne vrste vodika, kot sta 
obnovljivi in nizkoogljični vodik, ter 
poudarja, da so potrebne naložbe, da bo 
mogoče proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov povečati dovolj hitro, da 
bodo lahko izpolnjeni podnebni in okoljski 
cilji EU za leti 2030 in 2050, pri čemer 
mora nizkoogljični vodik veljati kot 
prehodna tehnologija, ki se bo uporabljala 
kratko- in srednjeročno; poziva Komisijo, 
naj približno oceni, koliko 
nizkoogljičnega vodika bo v katerih 
primerih in kako dolgo potrebnega za 
namene razogljičenja, preden se bo lahko 
za to namesto njega uporabljal izključno 
obnovljivi vodik; poziva Komisijo in 
države članice, naj zmanjšajo regulativne 
in gospodarske ovire in tako spodbudijo 
hitro uvajanje vodika na trg; poleg tega 
ugotavlja, da je treba preprečiti, da bi se 
naravni viri netrajnostno izkoriščali, da bi 
še naprej nastajale emisije metana, pa tudi 
odvisnost od ogljika in nasedle naložbe; 
poudarja, da bi morala uporaba vodika 
prispevati k doseganju podnebnih ciljev 
EU ter k hitremu razvoju in uporabi 
obnovljivega vodika;

18. opozarja, da bi morala trajnostna 
ekonomija vodika omogočati krepitev 
zmogljivosti na povezanem energetskem 
trgu EU; priznava, da bo na trgu obstajalo 
povpraševanje po različnih vrstah vodika, 
kot sta vodik iz obnovljivih in vodik iz 
nizkoogljičnih virov; poudarja, da so 
potrebne naložbe, s katerimi bo mogoče 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
povečati dovolj hitro, da bodo lahko 
izpolnjeni podnebni in okoljski cilji EU za 
leti 2030 in 2050, in pri tem ugotavlja, da 
je vodik iz nizkoogljičnih virov prehodna 
tehnologija, ki se bo uporabljala kratko- in 
srednjeročno; poziva Komisijo in države 
članice, naj zmanjšajo regulativne in 
gospodarske ovire in tako spodbudijo hitro 
uvajanje vodika na trg; poleg tega 
ugotavlja, da je treba preprečiti, da bi se 
naravni viri netrajnostno izkoriščali, vodni 
stres, da bi še naprej nastajale emisije 
metana, pa tudi odvisnost od ogljika in 
nasedle naložbe; poudarja, da bi morala 
uporaba vodika prispevati k doseganju 
podnebnih ciljev EU ter k hitremu razvoju 
in uporabi obnovljivega vodika;
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Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, kako pomembno je vodik 
iz fosilnih goriv čim prej postopno 
odpraviti, pri čemer mora biti poudarek na 
najčistejših tehnologijah v smislu 
trajnostnosti in emisij toplogrednih plinov; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
začnejo ta prehod nemudoma skrbno 
načrtovati, da se bo začela proizvodnja 
vodika iz fosilnih goriv hitro, predvidljivo 
in nepreklicno zmanjševati ter da 
življenjska doba proizvodnih obratov na 
osnovi fosilnih goriv ne bo podaljšana;

19. poudarja, kako pomembno je 
razogljičiti proizvodnjo vodika na osnovi 
fosilnih goriv in poskrbeti, da bo poudarek 
na najčistejših tehnologijah v smislu 
trajnostnosti in emisij toplogrednih plinov; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
začnejo ta prehod skrbno načrtovati, da se 
bo začela proizvodnja vodika na osnovi 
fosilnih goriv hitro in predvidljivo 
zmanjševati ter da življenjska doba 
proizvodnih obratov na osnovi fosilnih 
goriv ne bo podaljšana; ugotavlja, da se 
številni obrati za proizvodnjo vodika na 
osnovi fosilnih goriv nahajajo na 
območjih pravičnega prehoda, in 
poudarja, da bi morali biti učinkoviti 
podporni ukrepi usmerjeni v razogljičenje 
obstoječe proizvodnje vodika na osnovi 
fosilnih goriv; opozarja, da se zaradi 
ukrepov za razvoj evropske ekonomije 
vodika ti proizvodni obrati ne bi smeli 
zapirati, temveč bi se morali modernizirati 
in nadalje razvijati, s čimer bi koristili 
regijam z zagotavljanjem lokalno 
proizvedenega trajnostnega nosilca 
energije, spodbujanjem zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov ter prispevanjem k 
preusposabljanju in nadaljnji zaposljivosti 
lokalne delovne sile;

Or. en
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Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da lahko okoljsko 
neoporečno zajemanje, shranjevanje in 
uporaba ogljikovega dioksida prispeva k 
doseganju ciljev evropskega zelenega 
dogovora; podpira celostne politične 
ukrepe za spodbujanje uvedbe okoljsko 
neoporečnih načinov zajemanja, 
shranjevanja in uporabe ogljikovega 
dioksida, ki prispevajo k neto zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov, da bo težka 
industrija postala podnebno nevtralna, 
kadar emisij ni mogoče neposredno 
zmanjšati; vendar ponavlja, da bi morali pri 
strategiji EU za ničelno stopnjo neto emisij 
dajati prednost neposrednemu zmanjšanju 
emisij ter ukrepom za ohranjanje in 
povečanje naravnih ponorov in zbiralnikov 
v EU; v zvezi s tem tudi ugotavlja, da so 
potrebni raziskave in razvoj na področju 
tehnologij za zajemanje, shranjevanje in 
uporabo ogljikovega dioksida;

20. poudarja, da lahko okoljsko 
neoporečno zajemanje, shranjevanje in 
uporaba ogljikovega dioksida prispeva k 
doseganju ciljev evropskega zelenega 
dogovora; podpira celostne politične 
ukrepe za spodbujanje uvedbe okoljsko 
neoporečnih načinov zajemanja, 
shranjevanja in uporabe ogljikovega 
dioksida, ki prispevajo k neto zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov, da bo težka 
industrija postala podnebno nevtralna, 
kadar emisij ni mogoče cenovno 
učinkovito neposredno zmanjšati; vendar 
ponavlja, da bi morali pri strategiji EU za 
ničelno stopnjo neto emisij dajati prednost 
neposrednemu zmanjšanju emisij ter 
ukrepom za ohranjanje in povečanje 
naravnih ponorov in zbiralnikov v EU; v 
zvezi s tem tudi ugotavlja, da so potrebni 
raziskave in razvoj na področju tehnologij 
za zajemanje, shranjevanje in uporabo 
ogljikovega dioksida;
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Poročilo A9-0116/2021
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Evropska strategija za vodik
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36. spodbuja Komisijo in države 
članice, naj pripravijo znanstveno 
utemeljeno oceno, ali je mogoče 
spremeniti namembnost obstoječih 
plinovodov za prenos čistega vodika in 
podzemno shranjevanje vodika, pri čemer 
naj upoštevajo različne dejavnike, kot so 
analiza stroškov in koristi s tehnično-
ekonomskega in regulativnega vidika, 
splošna povezanost sistemov in dolgoročna 
stroškovna učinkovitost; ugotavlja, da bi se 
lahko s spremembo namembnosti plinske 
infrastrukture na ustreznih lokacijah, ki že 
obstaja ali se še razvija, najbolj povečala 
stroškovna učinkovitost, raba zemljišč in 
virov ter naložbene stroške pa najbolj 
zmanjšala ob kar najmanjših družbenih 
posledicah; poudarja, da lahko sprememba 
namembnosti plinske infrastrukture 
pomembno vpliva na uporabo vodika v 
prednostnih sektorjih industrij z visokimi 
emisijami, vključno s povezavami med 
industrijskimi obrati in multimodalnimi 
prometnimi vozlišči, pri čemer je treba 
upoštevati, da mora prenos vodika potekati 
na čim učinkovitejši način; poziva 
Komisijo in države članice, naj zagotovijo, 
da se bo lahko vsa prihodnja plinska 
infrastruktura uporabljala za čisti vodik; 
poziva Komisijo, naj oceni, kje se trenutno 
uporablja praksa dodajanja vodika, in 

36. spodbuja Komisijo in države 
članice, naj podirajo spreminjanje 
namembnosti in naknadno opremljanje 
obstoječe infrastrukture za prenos čistega 
vodika in mešanice zemeljskega plina in 
vodika ter za podzemno shranjevanje 
vodika, pri čemer naj upoštevajo različne 
dejavnike, kot so analiza stroškov in koristi 
s tehnično-ekonomskega in regulativnega 
vidika, splošna povezanost sistemov in 
dolgoročna stroškovna učinkovitost; 
ugotavlja, da bi se lahko s spremembo 
namembnosti in naknadnim opremljanjem 
plinske infrastrukture na ustreznih 
lokacijah, ki že obstaja ali se še razvija, 
najbolj povečala stroškovna učinkovitost, 
raba zemljišč in virov ter naložbene stroške 
pa najbolj zmanjšala ob kar najmanjših 
družbenih posledicah; poudarja, da lahko 
sprememba namembnosti plinske 
infrastrukture pomembno vpliva na 
uporabo vodika v prednostnih sektorjih 
industrij z visokimi emisijami, vključno s 
povezavami med industrijskimi obrati in 
multimodalnimi prometnimi vozlišči, pri 
čemer je treba upoštevati, da mora prenos 
vodika potekati na čim učinkovitejši način; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da se bo lahko vsa prihodnja 
obsežna plinska infrastruktura uporabljala 
za čisti vodik, kjer je to upravičeno; 
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opravi znanstveno oceno povpraševanja po 
njem, da bi zadostila ugotovljenim 
potrebam po industrijskem vodiku, ter 
njegovih prednosti in slabosti, da bi 
opredelila potrebe po infrastrukturi in 
preprečila nasedle naložbe;

poziva Komisijo, naj oceni, kje se trenutno 
uporablja praksa dodajanja vodika, in 
opravi znanstveno oceno prihodnjega 
povpraševanja po njem, da bi zadostila 
ugotovljenim potrebam po industrijskem 
vodiku, ter njegovih prednosti in slabosti, 
da bi opredelila potrebe po infrastrukturi;
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