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Pozmeňujúci návrh 1
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Citácia 2 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na osobitnú správu 
Medzivládneho panelu o zmene klímy s 
názvom „Globálne oteplenie o 1,5 °C“ a 
jeho osobitnú správu o oceánoch a 
kryosfére v meniacej sa klíme,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Citácia 2 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Programu 
OSN pre životné prostredie z roku 2019 o 
medzerách v oblasti emisií (Emissions 
Gap Report),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Citácia 2 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Programu 
OSN pre životné prostredie z roku 2020 o 
medzerách v oblasti výroby (Production 
Gap Report),
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Pernille 
Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian 
Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, 
Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Citácia 3 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na vyhlásenie OECD z 
23. februára 2018 o posilnení MSP a 
podnikaní pre produktivitu a inkluzívny 
rast,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 4 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
zo 14. októbra 2020 s názvom Stratégia 
EÚ na zníženie emisií metánu 
(COM(2020)0663),

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Citácia 5 a (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 19. novembra 2020 s názvom Stratégia 
EÚ na využitie potenciálu obnoviteľných 
zdrojov energie na mori v záujme 
klimaticky neutrálnej budúcnosti 
(COM(2020)0741),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Pernille 
Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian 
Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, 
Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Citácia 6 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
zo 14. októbra 2020 s názvom Stratégia 
EÚ na zníženie emisií metánu 
(COM(2020)663),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Citácia 15 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na stanovisko 
Európskeho výboru regiónov z 1. júla 
2020 s názvom Príprava plánu pre čistý 
vodík – príspevok miestnych a 
regionálnych samospráv ku klimaticky 
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neutrálnej Európe,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Citácia 15 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
28. novembra 2019 o núdzovom stave v 
oblasti klímy a životného prostredia,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 18 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
28. novembra 2019 o núdzovom stave v 
oblasti klímy a životného prostredia1,
_________________
1 Prijaté texty, P9_(2019)0078.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 11
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 19 a (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
10. júla 2020 o revízii usmernení pre 
transeurópsku energetickú 
infraštruktúru2,
_________________
2 Prijaté texty, P9_TA(2020)0199.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 12
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 19 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
10. júla 2020 o komplexnom európskom 
prístupe k uskladňovaniu energie3,
_________________
3a Prijaté texty, P9_TA(2020)0198.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 13
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže EÚ schválila Parížsku 
dohodu, Zelenú dohodu a cieľ dosiahnuť 
nákladovo efektívnu a spravodlivú 
transformáciu vedúcu ku klimatickej 
neutralite do roku 2050;

A. keďže EÚ schválila Parížsku 
dohodu, Zelenú dohodu a cieľ dosiahnuť 
nákladovo efektívnu a spravodlivú 
transformáciu vedúcu ku klimatickej 
neutralite najneskôr do roku 2050 a 
Európsky parlament schválil cieľ 
dosiahnuť do roku 2030 60 % zníženie 
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emisií v porovnaní s rokom 1990;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže EÚ schválila Parížsku 
dohodu, Zelenú dohodu a cieľ dosiahnuť 
nákladovo efektívnu a spravodlivú 
transformáciu vedúcu ku klimatickej 
neutralite do roku 2050;

A. keďže EÚ schválila Parížsku 
dohodu, Zelenú dohodu a cieľ dosiahnuť 
nákladovo efektívnu a spravodlivú 
transformáciu vedúcu ku klimatickej 
neutralite čo najskôr a najneskôr do roku 
2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže EÚ schválila Parížsku 
dohodu, Zelenú dohodu a cieľ dosiahnuť 
nákladovo efektívnu a spravodlivú 
transformáciu vedúcu ku klimatickej 
neutralite do roku 2050;

A. keďže EÚ nedávno schválila 
Parížsku dohodu, Zelenú dohodu a cieľ 
dosiahnuť nákladovo efektívnu a 
spravodlivú transformáciu vedúcu ku 
klimatickej neutralite do roku 2050;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 16
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže EÚ schválila Parížsku 
dohodu, Zelenú dohodu a cieľ dosiahnuť 
nákladovo efektívnu a spravodlivú 
transformáciu vedúcu ku klimatickej 
neutralite do roku 2050;

A. keďže EÚ schválila Parížsku 
dohodu, v ktorej sa stanovuje dlhodobý 
cieľ obmedziť nárast globálnej teploty na 
1,5 °C oproti predindustriálnym 
úrovniam;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 17
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže EÚ schválila Parížsku 
dohodu, Zelenú dohodu a cieľ dosiahnuť 
nákladovo efektívnu a spravodlivú 
transformáciu vedúcu ku klimatickej 
neutralite do roku 2050;

A. keďže EÚ má za cieľ dosiahnuť 
nákladovo efektívnu a spravodlivú 
energetickú transformáciu, ktorá povedie k 
ambicióznym výsledkom v oblasti 
klimatickej neutrality;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 18
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže fosílne palivá a ich 
používanie sú vo veľkej miere zodpovedné 
za globálne otepľovanie a cieľom 
Parížskej dohody je udržať nárast 
globálnej teploty výrazne pod 2 °C v 
porovnaní s predindustriálnymi úrovňami 
a pokračovať v opatreniach prijatých na 
obmedzenie nárastu teploty o 1,5 °C;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže Európsky parlament 
schválil cieľ znížiť emisie skleníkových 
plynov o 60 % do roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže 95 % vodíka sa v súčasnosti 
vyrába parnou reformou uhľovodíkov a je 
zodpovedné za 2,5 % celosvetových emisií 
skleníkových plynov, čo zodpovedá 
celkovým emisiám Spojeného kráľovstva 
a Indonézie dohromady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže technológie na tzv. 
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zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého 
(CCS) nepreukázali svoju účinnosť a ešte 
stále nie sú ani zďaleka vhodné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ad. keďže 43 % svetovej výroby vodíka 
sa využíva na výrobu amoniaku, ktorý sa 
využíva najmä na výrobu 
poľnohospodárskych hnojív na báze 
amoniaku, 52 % sa využíva na rafináciu a 
odsírenie uhľovodíkov a 5 % sa využíva 
na syntézu metanolu a iné použitia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ae. keďže výroba a používanie hnojív 
vyrobených z amoniaku sú zodpovedné za 
emisie skleníkových plynov a 
znečisťujúcich plynov, znečistenie vody, 
narušenie globálneho cyklu dusíka a 
odkysličenie oceánov, čo má nepriaznivé 
následky na morskú biodiverzitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
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Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Af. keďže menej ako 1 % súčasnej 
výroby vodíka sa využíva ako nosič 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže prechod na hospodárstvo s 
nulovou bilanciou emisií skleníkových 
plynov si vyžaduje prechod na čistú 
energiu, ktorý zabezpečí udržateľnosť, 
bezpečnosť dodávok a cenovú dostupnosť 
energie;

B. keďže prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo si vyžaduje rýchlu 
a spravodlivú energetickú transformáciu, 
pri ktorej sa zabezpečí udržateľnosť a 
zdravie, účasť, bezpečnosť dodávok a 
cenová dostupnosť energie; keďže táto 
rýchla transformácia na vysoko účinný 
energetický systém založený na energii z 
obnoviteľných zdrojov sa musí 
uskutočniť počas nasledujúcich desiatich 
rokov, keďže hrozí riziko, že sa 
nedosiahne cieľ v oblasti klímy, ktorý 
stanovila Únia a vedci; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 26
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže prechod na hospodárstvo s 
nulovou bilanciou emisií skleníkových 
plynov si vyžaduje prechod na čistú 
energiu, ktorý zabezpečí udržateľnosť, 
bezpečnosť dodávok a cenovú dostupnosť 
energie;

B. keďže klimaticky neutrálne 
hospodárstvo si vyžaduje rýchly prechod 
na energetický systém, ktorý je plne 
založený na obnoviteľných zdrojoch 
energie a ktorý efektívne využíva zdroje a 
energiu a zabezpečí udržateľnosť, 
dostupnosť a cenovú dostupnosť energie a 
v konečnom dôsledku bezpečnosť a 
geopolitickú nezávislosť dodávok v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Angelika Niebler, Sara Skyttedal, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu 
Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian Doleschal, Maria Spyraki, 
Riho Terras, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, András Gyürk, Edina Tóth

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže prechod na hospodárstvo s 
nulovou bilanciou emisií skleníkových 
plynov si vyžaduje prechod na čistú 
energiu, ktorý zabezpečí udržateľnosť, 
bezpečnosť dodávok a cenovú dostupnosť 
energie;

B. keďže prechod na hospodárstvo s 
nulovou bilanciou emisií skleníkových 
plynov si vyžaduje prechod na čistú 
energiu, ktorý zabezpečí udržateľnosť, 
bezpečnosť dodávok, cenovú dostupnosť 
energie a konkurencieschopnosť cien 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže prechod na hospodárstvo s 
nulovou bilanciou emisií skleníkových 
plynov si vyžaduje prechod na čistú 

B. keďže prechod na hospodárstvo s 
nulovou bilanciou emisií skleníkových 
plynov si vyžaduje verejne plánovaný 
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energiu, ktorý zabezpečí udržateľnosť, 
bezpečnosť dodávok a cenovú dostupnosť 
energie;

energetický prechod na systém 100 % 
využívania obnoviteľných zdrojov energie, 
ktorý zabezpečí udržateľnosť, bezpečnosť 
dodávok a cenovú dostupnosť energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Ivo Hristov

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže prechod na hospodárstvo s 
nulovou bilanciou emisií skleníkových 
plynov si vyžaduje prechod na čistú 
energiu, ktorý zabezpečí udržateľnosť, 
bezpečnosť dodávok a cenovú dostupnosť 
energie;

B. keďže prechod na hospodárstvo s 
nulovou bilanciou emisií skleníkových 
plynov si vyžaduje spravodlivý prechod na 
čistú energiu, ktorý vyrieši problém 
energetickej chudoby v celej EÚ a 
zabezpečí udržateľnosť, bezpečnosť 
dodávok a cenovú dostupnosť energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže prechod na hospodárstvo s 
nulovou bilanciou emisií skleníkových 
plynov si vyžaduje prechod na čistú 
energiu, ktorý zabezpečí udržateľnosť, 
bezpečnosť dodávok a cenovú dostupnosť 
energie;

B. keďže ciele hospodárstva s nulovou 
bilanciou emisií skleníkových plynov 
zahŕňajú prechod na takzvanú energiu z 
obnoviteľných zdrojov, ktorá závisí od 
vysokých štátnych dotácií a pri ktorej nie 
je zaručená stabilita siete ani bezpečnosť 
dodávok;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 31
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže prechod na hospodárstvo s 
nulovou bilanciou emisií skleníkových 
plynov si vyžaduje prechod na čistú 
energiu, ktorý zabezpečí udržateľnosť, 
bezpečnosť dodávok a cenovú dostupnosť 
energie;

B. keďže splnenie európskeho cieľa v 
oblasti klímy si vyžaduje uváženú 
energetickú transformáciu, ktorá 
zabezpečí udržateľnosť, bezpečnosť 
dodávok a cenovú dostupnosť energie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 32
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže sú potrebné čisté alternatívy 
fosílnych palív, aby bolo možné čo najskôr 
postupne vyradiť fosílne palivá, bojovať 
proti energetickej chudobe a zabezpečiť 
konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu, a čistý vodík môže byť takou 
alternatívou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže terminológia poskytnutá v 
stratégii Komisie nie je úplná, pretože sú z 
nej vylúčené určité zdroje energie, z 
ktorých sa môže vyrábať čistý vodík;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 34
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže vodík možno použiť v 
priemyselných, dopravných a 
vykurovacích zariadeniach, 
dekarbonizujúcich odvetviach, v ktorých 
priama elektrifikácia nie je možná alebo 
konkurencieschopná, ako aj pri 
uskladňovaní energie na vyváženie 
energetického systému, čím zohráva 
významnú úlohu v integrácii 
energetického systému;

C. keďže výroba vodíka je veľmi 
energeticky náročná, dochádza pri nej k 
značným ďalším stratám energie v 
transformačných procesoch a vyžaduje si 
vysoké technické požiadavky na vodíkovú 
sieť, ktorá v súčasnosti ani neexistuje, a 
preto v blízkej budúcnosti nemožno 
očakávať, že vodík bude vzhľadom na 
súčasnú úroveň techniky z energetického 
hľadiska rentabilný alebo že bude možné 
zabezpečiť jeho výrobu v dostatočnom 
množstve;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 35
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže vodík možno použiť v 
priemyselných, dopravných a 
vykurovacích zariadeniach, 
dekarbonizujúcich odvetviach, v ktorých 

C. keďže vodík možno použiť ako 
surovinu a zdroj energie pre 
vysokoteplotné procesy v priemyselných 
zariadeniach, v odvetví letectva a 
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priama elektrifikácia nie je možná alebo 
konkurencieschopná, ako aj pri 
uskladňovaní energie na vyváženie 
energetického systému, čím zohráva 
významnú úlohu v integrácii energetického 
systému;

v námornej doprave, čiže v odvetviach, v 
ktorých priama elektrifikácia nie je možná, 
ako aj pri uskladňovaní energie na 
vyváženie energetického systému, čím 
zohráva významnú úlohu v integrácii 
energetického systému;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36
Robert Roos, Jessica Stegrud, Margarita de la Pisa Carrión, Evžen Tošenovský

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže vodík možno použiť v 
priemyselných, dopravných a 
vykurovacích zariadeniach, 
dekarbonizujúcich odvetviach, v ktorých 
priama elektrifikácia nie je možná alebo 
konkurencieschopná, ako aj pri 
uskladňovaní energie na vyváženie 
energetického systému, čím zohráva 
významnú úlohu v integrácii energetického 
systému;

C. keďže ak možno vodíkovú 
technológiu vyvinúť a komerčne využiť v 
rozsiahlom meradle, mohla by sa použiť v 
priemyselných, dopravných a 
vykurovacích zariadeniach, 
dekarbonizujúcich odvetviach, v ktorých 
priama elektrifikácia nie je možná alebo 
konkurencieschopná, ako aj pri 
uskladňovaní energie na vyváženie 
energetického systému, čím zohráva 
významnú úlohu v integrácii energetického 
systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže vodík možno použiť v 
priemyselných, dopravných a 
vykurovacích zariadeniach, 
dekarbonizujúcich odvetviach, v ktorých 
priama elektrifikácia nie je možná alebo 

C. keďže obnoviteľný vodík by sa 
mohol použiť na dekarbonizáciu tých 
odvetví, v ktorých priama elektrifikácia z 
obnoviteľných zdrojov nie je možná, ako 
je lodná doprava, letecká doprava a 
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konkurencieschopná, ako aj pri 
uskladňovaní energie na vyváženie 
energetického systému, čím zohráva 
významnú úlohu v integrácii energetického 
systému;

priemysel s vysokou intenzitou uhlíka, ako 
aj pri sezónnom uskladňovaní energie na 
vyváženie energetického systému v 
prípade potreby, čím zohráva významnú 
úlohu v integrácii energetického systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže vodík možno použiť v 
priemyselných, dopravných a 
vykurovacích zariadeniach, 
dekarbonizujúcich odvetviach, v ktorých 
priama elektrifikácia nie je možná alebo 
konkurencieschopná, ako aj pri 
uskladňovaní energie na vyváženie 
energetického systému, čím zohráva 
významnú úlohu v integrácii energetického 
systému;

C. keďže vodík možno použiť v 
priemyselných, dopravných a 
vykurovacích zariadeniach, 
dekarbonizujúcich odvetviach, v ktorých 
priama elektrifikácia nie je technicky 
možná alebo konkurencieschopná, ako aj 
pri uskladňovaní energie na vyváženie 
energetického systému, čím zohráva 
významnú úlohu v integrácii energetického 
systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže vodík možno použiť v 
priemyselných, dopravných a 
vykurovacích zariadeniach, 
dekarbonizujúcich odvetviach, v ktorých 
priama elektrifikácia nie je možná alebo 
konkurencieschopná, ako aj pri 
uskladňovaní energie na vyváženie 
energetického systému, čím zohráva 

C. keďže vodík možno použiť v 
priemyselných a dopravných zariadeniach, 
dekarbonizujúcich odvetviach, v ktorých 
priama elektrifikácia nie je možná alebo 
konkurencieschopná, ako aj pri 
uskladňovaní energie na vyváženie 
energetického systému, čím zohráva 
významnú úlohu v integrácii energetického 
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významnú úlohu v integrácii energetického 
systému;

systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže k dnešnému dňu sa 
dostupné modely vývoja na trhu rôznych 
druhov vodíka značne líšia a v dôsledku 
dôležitých citlivých faktorov, pokiaľ ide o 
ceny, dopyt a výrobu vodíka, sú projekcie 
veľmi neisté; keďže by sa to malo 
zohľadniť v rámci politického a 
investičného rozhodnutia, a preto by sa 
malo zamerať na politické opatrenia a 
investičné možnosti, ktoré nebudeme 
musieť ľutovať; keďže v tejto súvislosti je 
výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov 
jediným dlhodobo udržateľným a 
nákladovo efektívnym riešením s cieľom 
prispieť k dosiahnutiu klimatickej 
neutrality Únie a zabrániť účinkom 
uhlíkovej pasce a uviaznutým aktívam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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Ca. keďže energetický systém EÚ by 
mal byť hospodársky 
konkurencieschopný a environmentálne 
udržateľný a sledovaný technologický 
smer by mal byť založený na 
preukázaných obchodných prípadoch, aby 
ich náklady neohrozili 
konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu ani blahobyt občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, 
Christian Doleschal, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe 
Falcă

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže súčasný legislatívny rámec 
upravujúci zemný plyn už desaťročia 
zabezpečuje udržateľnosť, bezpečnosť 
dodávok a cenovú dostupnosť energie pre 
európskych spotrebiteľov, a preto by sa 
mal ďalej rozšíriť s cieľom podporiť 
rozvoj budúceho celoeurópskeho trhu s 
vodíkom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Claudia Gamon, Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže dekarbonizácia odvetví bude 
mať za následok vyšší podiel 
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obnoviteľných zdrojov energie, čo povedie 
k väčšej nestálosti energetickej a 
elektrickej siete; keďže dopyt po 
skladovaní energie sa v záujme 
zabezpečenia dodávok energie výrazne 
zvýši;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže výroba ocele predstavuje 
približne 10 % priamych a nepriamych 
emisií skleníkových plynov na celom 
svete, námorná doprava emituje približne 
2,5 % emisií skleníkových plynov a rozvoj 
obnoviteľného vodíka by mohol pomôcť 
znížiť emisie v týchto odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže pojem „čistý vodík“ je 
uvedený v oznámení Komisie z 8. júla 
2020 s názvom „Vodíková stratégia pre 
klimaticky neutrálnu Európu“ s iným 
významom ako v poslaní Európskej 
aliancie pre čistý vodík;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 46
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže vodík by mohol do roku 
2050 zabezpečovať až 20 % európskeho 
dopytu po energii, 20 až 50 % dopytu po 
energii v doprave a 5 až 20 % celkovej 
spotreby energie v priemysle1;
_________________
1 Európsky univerzitný inštitút a 
Európska komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže v štúdiách sa preukazuje, že 
energia z obnoviteľných zdrojov môže v 
roku 2050 predstavovať až 100 %4 
európskeho energetického mixu, pričom 
vodík by tvoril 13 – 14 %5;
_________________
4 Univerzita LUT, 2020.
5 Vodíková stratégia pre klimaticky 
neutrálnu Európu (COM(2020)0301).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 48
François-Xavier Bellamy
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže vymedzenie pojmu 
obnoviteľný a nízkouhlíkový vodík by 
malo byť založené na jasnom kritériu 
úrovne emisií CO2 počas celého jeho 
výrobného procesu a jeho celého 
životného cyklu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Claudia Gamon, 
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Nicola 
Danti, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže vodík v súčasnosti 
predstavuje približne 2 % energetického 
mixu EÚ, z čoho 95 % sa vyrába fosílnymi 
palivami a uvoľňuje 70 – 100 miliónov 
ton CO2 ročne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Dominique Riquet

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže ceny a výnosy, ktoré sú 
prepojené, by sa mali postupne zvyšovať 
vzhľadom na rozvoj priemyselných metód 
a hodnotových reťazcov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže svetová výroba vodíka (120 
Mt) pochádza jednak z toho, že je 
vedľajším produktom v rafinácii a 
chemickom priemysle (70 Mt), a jednak zo 
zariadení určených na tento účel (50 Mt); 
keďže dopyt po vodíku je takmer úplne 
pokrývaný z fosílnych palív, pričom 6 % 
celosvetového zemného plynu a 2 % 
celosvetového uhlia idú na výrobu vodíka; 
keďže v súčasnosti pochádza menej ako 
0,1 % celosvetovej špecializovanej výroby 
vodíka z vodnej elektrolýzy a v rámci EÚ v 
súčasnosti fungujúca elektrolýza vyrába 
menej ako 4 % celkovej výroby vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže súčasné náklady na čistý a 
nízkoemisný vodík sú približne 2,5 až 5,5 
EUR na kg, zatiaľ čo náklady na výrobu 
vodíka na báze fosílnych palív predstavujú 
približne 1,50 EUR na kg1; keďže 95 % 
výroby vodíka v EÚ sa v súčasnosti 
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uskutočňuje prostredníctvom parnej 
reformy metánu2; keďže v rámci 
súčasného energetického mixu vo väčšine 
členských štátov by sa vyrábal vodík 
založený na elektrickej energii s vyššími 
emisiami ako vodík založený na fosílnych 
palivách;
_________________
1a Európska komisia (2020): Vodíková 
stratégia pre klimaticky neutrálnu 
Európu.
1b Európska komisia: Výroba vodíka v 
Európe: Prehľad nákladov a hlavných 
prínosov, júl 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Christian 
Ehler, Hildegard Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Jerzy Buzek, Christian Doleschal, Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Pilar del 
Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže členské štáty môžu riešiť 
vývoj vodíkových systémov odlišne, so 
zreteľom na rozdiely v topológii ich 
existujúcej plynárenskej infraštruktúry, 
ich schopnosť rozvíjať rôzne spôsoby 
technológií výroby vodíka, odlišný 
potenciál inovácie a rozdielny dopyt po 
vodíku v rôznych odvetviach v každom 
členskom štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
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Claudia Gamon, Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže vodík vyrobený z 
obnoviteľných zdrojov energie môže 
počas dlhého obdobia skladovať energiu 
vo veľkých množstvách a vodík môže byť 
prepravovaný na dlhé vzdialenosti, a preto 
umožňuje výrobu energie z obnoviteľných 
zdrojov tam, kde je to najúčinnejšie a kde 
to umožňuje diaľkovú prepravu bez tlaku 
na elektrickú sieť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže konkurencieschopné a 
udržateľné vodíkové hospodárstvo je pre 
EÚ príležitosťou na posilnenie svojho 
hospodárstva, najmä po hospodárskom 
poklese v dôsledku pandémie COVID-19; 
keďže do roku 2030 môže vodíkové 
hospodárstvo vytvoriť až 1 milión 
priamych kvalitných pracovných miest a 
5,4 milióna pracovných miest do roku 
20501; keďže to môže byť príležitosť 
najmä pre regióny, ktoré sú v súčasnosti 
vo veľkej miere závislé od tradičných 
zdrojov energie a ktorým hrozí chudoba 
po postupnom vyradení fosílnych palív;
_________________
1 Európska komisia (Spoločné výskumné 
centrum), Využívanie vodíka v scenároch 
EÚ na dekarbonizáciu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, 
Christian Doleschal, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe 
Falcă

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže budovanie 
konkurencieschopného trhu s vodíkom, 
ktorý časovo a nákladovo efektívnym 
spôsobom prispieva k zámeru Únie 
dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 
2050, si vyžaduje dobre rozvinutú 
prenosovú infraštruktúru na efektívnu 
distribúciu vodíka z výrobných miest do 
spotrebiteľských oblastí v celej Únii, čo 
možno dosiahnuť na základe opätovného 
vyčlenenia existujúcich plynárenských 
sietí a vybudovania vyhradenej 
infraštruktúry na prenos vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže celková kapacita výroby 
vodíka v Európe na konci roka 2018 sa 
odhadovala na 11,5 milióna ton ročne: 
Nemecko: 2,44 Mt, Holandsko: 1,5 Mt, 
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Poľsko: 1,25 Mt a celková inštalovaná 
kapacita elektrolyzérov v Európe je 
približne 1 GW, čo by predstavovalo 
približne 1,4 % celkovej výrobnej kapacity 
vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže budú potrebné veľké 
investície do vodíkovej siete, a preto je 
kombinácia vodíka a plynu v jednej sieti 
prvým krokom pri zavádzaní siete vodíka; 
keďže si to vyžaduje rovnaké európske 
normy kombinovaného financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cd. keďže väčšina plynovodov je v 
súkromnom vlastníctve a na zaistenie 
bezpečnosti plánovania budú teraz 
potrebné jasné pravidlá týkajúce sa 
vlastníctva rozvodnej siete na vodík a 
keďže je vždy potrebné dodržiavať zásadu 
oddelenia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 60
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
Bentele, François-Xavier Bellamy, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Jerzy Buzek, Christian Doleschal, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven 
Schulze, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cd. keďže zásada doplnkovosti v 
zmysle článku 27 smernice o 
obnoviteľných zdrojoch energie 
predstavuje veľké riziko pre investície do 
vodíka a zavádzanie vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cd. keďže celkový podiel výroby 
vodíka z fosílnych palív so zachytávaním a 
ukladaním uhlíka (modrý vodík) na 
európskej výrobnej kapacite vodíka je 
približne 0,7 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu zachovať a 
ďalej rozvíjať vedúce postavenie Európy v 
oblasti čistých vodíkových technológií13 
prostredníctvom konkurencieschopného a 
udržateľného vodíkového hospodárstva s 
integrovaným trhom s vodíkom; 
zdôrazňuje potrebu európskej vodíkovej 
stratégie, ktorá bude pokrývať celý 
hodnotový reťazec vodíka vrátane odvetví 
dopytu a ponuky a bude koordinovaná s 
vnútroštátnym úsilím o zníženie nákladov 
na čistý vodík; víta preto vodíkovú 
stratégiu pre klimaticky neutrálnu Európu, 
ktorú navrhla Komisia;

1. zdôrazňuje, že výroba vodíka nie je 
samostatný cieľ, ale že by mala prispieť k 
celkovému zníženiu emisií skleníkových 
plynov; potvrdzuje, že vodík z 
obnoviteľných zdrojov7a môže slúžiť ako 
prostriedok na uskladňovanie energie z 
obnoviteľných zdrojov a ponúknuť 
riešenia určitým priemyselným odvetviam, 
ako je hutníctvo, alebo určitým častiam 
odvetvia dopravy, napríklad letectvu, v 
ktorých elektrifikácia nemusí byť vhodná; 
zdôrazňuje potrebu zachovať a ďalej 
rozvíjať vedúce postavenie Európy v 
oblasti vodíkových technológií založených 
na obnoviteľných zdrojoch 
prostredníctvom konkurencieschopného a 
udržateľného vodíkového hospodárstva s 
integrovaným trhom s vodíkom; berie na 
vedomie pridanú hodnotu domácej výroby 
vodíka z obnoviteľných zdrojov na rozvoj 
inovačných technológií elektrolýzy a ich 
uvádzanie na trh; zdôrazňuje teda potrebu 
európskej vodíkovej stratégie, ktorá bude 
pokrývať celý hodnotový reťazec vodíka 
vrátane odvetví dopytu a ponuky a bude 
koordinovaná s vnútroštátnym úsilím, aby 
sa vodík z obnoviteľných zdrojov vyrábal 
v nových zariadeniach využívajúcich 
obnoviteľné zdroje alebo aby sa 
absorboval nadbytok vyrobený v 
existujúcich zariadeniach podľa 
koncepcie doplnkovosti a zníženia 
nákladov na čistý vodík; víta preto 
vodíkovú stratégiu pre klimaticky 
neutrálnu Európu a budúcu revíziu 
smernice o energii z obnoviteľných 
zdrojov6a, ktoré navrhla Komisia;

_________________ _________________
6a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 
2018 o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov.
7a Pozmeňujúci návrh, ktorým sa výraz 
„čistý“ nahrádza výrazom „z 
obnoviteľných zdrojov“, sa vzťahuje na 
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celý text.
13 Podľa Komisie sa „čistý vodík“ je vodík 
vyrábaný elektrolýzou vody, pričom sa 
využíva elektrina z obnoviteľných zdrojov. 
Môže sa vyrábať aj reformovaním 
bioplynu alebo biochemickou premenou 
biomasy, ak tieto procesy spĺňajú 
požiadavky udržateľnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 63
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu zachovať a 
ďalej rozvíjať vedúce postavenie Európy v 
oblasti čistých vodíkových technológií13 
prostredníctvom konkurencieschopného a 
udržateľného vodíkového hospodárstva s 
integrovaným trhom s vodíkom; 
zdôrazňuje potrebu európskej vodíkovej 
stratégie, ktorá bude pokrývať celý 
hodnotový reťazec vodíka vrátane odvetví 
dopytu a ponuky a bude koordinovaná s 
vnútroštátnym úsilím o zníženie nákladov 
na čistý vodík; víta preto vodíkovú 
stratégiu pre klimaticky neutrálnu Európu, 
ktorú navrhla Komisia;

1. zdôrazňuje potrebu zachovať a 
ďalej rozvíjať vedúce postavenie Európy v 
oblasti čistých vodíkových technológií13 
prostredníctvom konkurencieschopného a 
udržateľného vodíkového hospodárstva s 
integrovaným trhom s vodíkom; 
zdôrazňuje potrebu európskej vodíkovej 
stratégie, ktorá bude pokrývať celý 
hodnotový reťazec vodíka vrátane odvetví 
dopytu a ponuky a bude koordinovaná s 
vnútroštátnym úsilím o zníženie nákladov 
na čistý vodík; zdôrazňuje, že vodíkové 
hospodárstvo musí byť v súlade s 
Parížskou dohodou, európskymi cieľmi v 
oblasti klímy a energetiky na roky 2030 a 
2050, obehovým hospodárstvom, akčným 
plánom pre kľúčové suroviny a cieľmi 
OSN v oblasti udržateľného rozvoja; víta 
preto stratégiu vodíka pre klimaticky 
neutrálnu Európu, ktorú navrhla Komisia, a 
rastúci počet národných stratégií vodíka a 
regionálnych iniciatív; zdôrazňuje, že tieto 
stratégie musia byť v súlade s národnými 
energetickými a klimatickými plánmi; 
naliehavo vyzýva na rýchle a ambiciózne 
vykonávanie takýchto stratégií;
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_________________ _________________
13 Podľa Komisie sa „čistý vodík“ je vodík 
vyrábaný elektrolýzou vody, pričom sa 
využíva elektrina z obnoviteľných zdrojov. 
Môže sa vyrábať aj reformovaním 
bioplynu alebo biochemickou premenou 
biomasy, ak tieto procesy spĺňajú 
požiadavky udržateľnosti.

13 Podľa Komisie je „čistý vodík“ vodík 
vyrábaný elektrolýzou vody, pričom sa 
využíva elektrina z obnoviteľných zdrojov. 
Môže sa vyrábať aj reformovaním 
bioplynu alebo biochemickou premenou 
biomasy, ak tieto procesy spĺňajú 
požiadavky udržateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu zachovať a 
ďalej rozvíjať vedúce postavenie Európy v 
oblasti čistých vodíkových technológií13 
prostredníctvom konkurencieschopného a 
udržateľného vodíkového hospodárstva s 
integrovaným trhom s vodíkom; 
zdôrazňuje potrebu európskej vodíkovej 
stratégie, ktorá bude pokrývať celý 
hodnotový reťazec vodíka vrátane odvetví 
dopytu a ponuky a bude koordinovaná s 
vnútroštátnym úsilím o zníženie nákladov 
na čistý vodík; víta preto vodíkovú 
stratégiu pre klimaticky neutrálnu 
Európu, ktorú navrhla Komisia;

1. zdôrazňuje, že v dohľadnej 
budúcnosti bude možné energiu potrebnú 
na výrobu vodíka určeného pre priemysel, 
na dodávky tepla alebo pre odvetvie 
dopravy získať iba dôsledným využívaním 
fosílnych palív;

_________________
13 Podľa Komisie sa „čistý vodík“ je vodík 
vyrábaný elektrolýzou vody, pričom sa 
využíva elektrina z obnoviteľných zdrojov. 
Môže sa vyrábať aj reformovaním 
bioplynu alebo biochemickou premenou 
biomasy, ak tieto procesy spĺňajú 
požiadavky udržateľnosti.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 65
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Salvatore De Meo, Maria Spyraki, Riho Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva 
Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Christian Ehler, Hildegard Bentele, François-Xavier 
Bellamy, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, 
Christian Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven 
Schulze, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu zachovať a 
ďalej rozvíjať vedúce postavenie Európy v 
oblasti čistých vodíkových technológií13 
prostredníctvom konkurencieschopného a 
udržateľného vodíkového hospodárstva s 
integrovaným trhom s vodíkom; 
zdôrazňuje potrebu európskej vodíkovej 
stratégie, ktorá bude pokrývať celý 
hodnotový reťazec vodíka vrátane odvetví 
dopytu a ponuky a bude koordinovaná s 
vnútroštátnym úsilím o zníženie nákladov 
na čistý vodík; víta preto vodíkovú 
stratégiu pre klimaticky neutrálnu Európu, 
ktorú navrhla Komisia;

1. zdôrazňuje potrebu zachovať a 
ďalej rozvíjať vedúce postavenie Európy v 
oblasti obnoviteľných a nízkouhlíkových 
vodíkových technológií13 prostredníctvom 
konkurencieschopného a udržateľného 
vodíkového hospodárstva s integrovaným 
trhom s vodíkom; zdôrazňuje potrebu 
európskej vodíkovej stratégie, ktorá bude 
pokrývať celý hodnotový reťazec vodíka 
vrátane odvetví dopytu a ponuky a bude 
koordinovaná s vnútroštátnym úsilím o 
zníženie nákladov na obnoviteľný a 
nízkouhlíkový vodík; víta preto vodíkovú 
stratégiu pre klimaticky neutrálnu Európu, 
ktorú navrhla Komisia, a vnútroštátne 
stratégie a investičné plány pre vodík vo 
viacerých členských štátoch; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zjednodušila svoj 
prístup k vodíku s priemyselnou stratégiou 
a aby sa stala súčasťou súdržnej 
priemyselnej politiky;

_________________ _________________
13 Podľa Komisie sa „čistý vodík“ je vodík 
vyrábaný elektrolýzou vody, pričom sa 
využíva elektrina z obnoviteľných zdrojov. 
Môže sa vyrábať aj reformovaním 
bioplynu alebo biochemickou premenou 
biomasy, ak tieto procesy spĺňajú 
požiadavky udržateľnosti.

13 Podľa Komisie je „čistý vodík“ vodík 
vyrábaný elektrolýzou vody, pričom sa 
využíva elektrina z obnoviteľných zdrojov. 
Môže sa vyrábať aj reformovaním 
bioplynu alebo biochemickou premenou 
biomasy, ak tieto procesy spĺňajú 
požiadavky udržateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
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Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu zachovať a 
ďalej rozvíjať vedúce postavenie Európy v 
oblasti čistých vodíkových technológií 13 
prostredníctvom konkurencieschopného a 
udržateľného vodíkového hospodárstva s 
integrovaným trhom s vodíkom; 
zdôrazňuje potrebu európskej vodíkovej 
stratégie, ktorá bude pokrývať celý 
hodnotový reťazec vodíka vrátane odvetví 
dopytu a ponuky a bude koordinovaná s 
vnútroštátnym úsilím o zníženie nákladov 
na čistý vodík; víta preto vodíkovú 
stratégiu pre klimaticky neutrálnu Európu, 
ktorú navrhla Komisia;

1. zdôrazňuje potrebu zachovať a 
ďalej rozvíjať vedúce postavenie a 
strategickú autonómiu Európy v oblasti 
obnoviteľných vodíkových technológií 
prostredníctvom konkurencieschopného, 
zdrojovo a energeticky efektívneho a 
udržateľného vodíkového hospodárstva s 
integrovaným trhom s vodíkom; 
zdôrazňuje potrebu európskej vodíkovej 
stratégie, ktorá bude pokrývať celý 
hodnotový reťazec vodíka vrátane odvetví 
dopytu a ponuky a bude koordinovaná s 
vnútroštátnym úsilím o zabezpečenie 
inštalovania ďalších kapacít na výrobu 
elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov na výrobu obnoviteľného vodíka a 
o zníženie nákladov na udržateľný vodík; 
víta preto vodíkovú stratégiu pre 
klimaticky neutrálnu Európu, ktorú navrhla 
Komisia;

_________________
13 Podľa Komisie sa „čistý vodík“ je vodík 
vyrábaný elektrolýzou vody, pričom sa 
využíva elektrina z obnoviteľných zdrojov. 
Môže sa vyrábať aj reformovaním 
bioplynu alebo biochemickou premenou 
biomasy, ak tieto procesy spĺňajú 
požiadavky udržateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu zachovať a 
ďalej rozvíjať vedúce postavenie Európy v 
oblasti čistých vodíkových technológií13 
prostredníctvom konkurencieschopného a 
udržateľného vodíkového hospodárstva s 
integrovaným trhom s vodíkom; 
zdôrazňuje potrebu európskej vodíkovej 
stratégie, ktorá bude pokrývať celý 
hodnotový reťazec vodíka vrátane odvetví 
dopytu a ponuky a bude koordinovaná s 
vnútroštátnym úsilím o zníženie nákladov 
na čistý vodík; víta preto vodíkovú 
stratégiu pre klimaticky neutrálnu 
Európu, ktorú navrhla Komisia;

1. zdôrazňuje potrebu zachovať a 
ďalej rozvíjať vedúce postavenie Európy v 
oblasti nízkouhlíkových vodíkových 
technológií založených na obnoviteľných 
zdrojoch13 prostredníctvom 
konkurencieschopného a udržateľného 
vodíkového hospodárstva s integrovaným 
trhom s vodíkom; zdôrazňuje potrebu 
európskej vodíkovej stratégie, ktorá bude 
pokrývať celý hodnotový reťazec vodíka 
vrátane odvetví dopytu a ponuky a bude 
koordinovaná s vnútroštátnym úsilím o 
zníženie nákladov na vodík z 
obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkový 
vodík; želá si, aby Komisia zohľadnila 
rozdielne vnútroštátne vodíkové stratégie 
a investičné plány, ktoré členské štáty 
prijmú v nadchádzajúcich legislatívnych 
návrhoch týkajúcich sa tohto odvetvia;

_________________ _________________
13 Podľa Komisie sa „čistý vodík“ je vodík 
vyrábaný elektrolýzou vody, pričom sa 
využíva elektrina z obnoviteľných zdrojov. 
Môže sa vyrábať aj reformovaním 
bioplynu alebo biochemickou premenou 
biomasy, ak tieto procesy spĺňajú 
požiadavky udržateľnosti.

13 Vymedzenie pojmov Komisie – „vodík z 
obnoviteľných zdrojov“ je vodík vyrábaný 
elektrolýzou vody, pričom sa využíva 
elektrina z obnoviteľných zdrojov. Môže sa 
vyrábať aj reformovaním bioplynu alebo 
biochemickou premenou biomasy, ak tieto 
procesy spĺňajú požiadavky udržateľnosti. 
„Nízkouhlíkový vodík“ zahŕňa: vodík 
vyrobený elektrolýzou vody (v elektrolyzéri 
poháňanom elektrickou energiou) bez 
ohľadu na pôvod elektrickej energie a 
vodík z fosílnych zdrojov so zachytávaním 
CO2. Oproti existujúcej výrobe vodíka je 
množstvo emisií skleníkových plynov 
počas celého životného cyklu výrazne 
nižšie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 68
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu zachovať a 
ďalej rozvíjať vedúce postavenie Európy v 
oblasti čistých vodíkových technológií13 
prostredníctvom konkurencieschopného a 
udržateľného vodíkového hospodárstva s 
integrovaným trhom s vodíkom; 
zdôrazňuje potrebu európskej vodíkovej 
stratégie, ktorá bude pokrývať celý 
hodnotový reťazec vodíka vrátane odvetví 
dopytu a ponuky a bude koordinovaná s 
vnútroštátnym úsilím o zníženie nákladov 
na čistý vodík; víta preto vodíkovú 
stratégiu pre klimaticky neutrálnu Európu, 
ktorú navrhla Komisia;

1. zdôrazňuje potrebu zachovať a 
ďalej rozvíjať vedúce postavenie Európy v 
oblasti čistých a nízkouhlíkových 
vodíkových technológií13 prostredníctvom 
konkurencieschopného a udržateľného 
vodíkového hospodárstva s integrovaným 
trhom s vodíkom pri rešpektovaní zásady 
technologickej neutrality; zdôrazňuje 
potrebu európskej vodíkovej stratégie, 
ktorá bude pokrývať celý hodnotový 
reťazec vodíka vrátane odvetví dopytu a 
ponuky a bude koordinovaná s 
vnútroštátnym úsilím o zníženie nákladov 
na čistý a nízkouhlíkový vodík; víta preto 
vodíkovú stratégiu pre klimaticky 
neutrálnu Európu, ktorú navrhla Komisia;

_________________ _________________
13 Podľa Komisie sa „čistý vodík“ je vodík 
vyrábaný elektrolýzou vody, pričom sa 
využíva elektrina z obnoviteľných zdrojov. 
Môže sa vyrábať aj reformovaním 
bioplynu alebo biochemickou premenou 
biomasy, ak tieto procesy spĺňajú 
požiadavky udržateľnosti.

13 Podľa Komisie je „čistý vodík“ vodík 
vyrábaný elektrolýzou vody, pričom sa 
využíva elektrina z obnoviteľných zdrojov. 
Môže sa vyrábať aj reformovaním 
bioplynu alebo biochemickou premenou 
biomasy, ak tieto procesy spĺňajú 
požiadavky udržateľnosti. „Nízkouhlíkový 
vodík“ zahŕňa vodík z fosílnych palív so 
zachytávaním CO2 a vodík vyrábaný 
pomocou elektriny s výrazne zníženými 
emisiami skleníkových plynov počas 
celého životného cyklu výroby v porovnaní 
s existujúcou výrobou vodíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Dominique Riquet

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu zachovať a 
ďalej rozvíjať vedúce postavenie Európy v 
oblasti čistých vodíkových technológií13 
prostredníctvom konkurencieschopného a 
udržateľného vodíkového hospodárstva s 
integrovaným trhom s vodíkom; 
zdôrazňuje potrebu európskej vodíkovej 
stratégie, ktorá bude pokrývať celý 
hodnotový reťazec vodíka vrátane odvetví 
dopytu a ponuky a bude koordinovaná s 
vnútroštátnym úsilím o zníženie nákladov 
na čistý vodík; víta preto vodíkovú 
stratégiu pre klimaticky neutrálnu Európu, 
ktorú navrhla Komisia;

1. zdôrazňuje potrebu zachovať a 
ďalej rozvíjať vedúce postavenie Európy v 
oblasti čistých vodíkových technológií13 a 
nízkouhlíkových vodíkových technológií 
prostredníctvom konkurencieschopného a 
udržateľného vodíkového hospodárstva s 
integrovaným trhom s vodíkom; 
zdôrazňuje potrebu európskej vodíkovej 
stratégie, ktorá bude pokrývať celý 
hodnotový reťazec vodíka vrátane odvetví 
dopytu a ponuky a bude koordinovaná s 
vnútroštátnym úsilím o zníženie nákladov 
na čistý vodík; víta preto vodíkovú 
stratégiu pre klimaticky neutrálnu Európu, 
ktorú navrhla Komisia;

_________________ _________________
13 Podľa Komisie sa „čistý vodík“ je vodík 
vyrábaný elektrolýzou vody, pričom sa 
využíva elektrina z obnoviteľných zdrojov. 
Môže sa vyrábať aj reformovaním 
bioplynu alebo biochemickou premenou 
biomasy, ak tieto procesy spĺňajú 
požiadavky udržateľnosti.

13 Podľa Komisie je „čistý vodík“ vodík 
vyrábaný elektrolýzou vody, pričom sa 
využíva elektrina z obnoviteľných zdrojov. 
Môže sa vyrábať aj reformovaním 
bioplynu alebo biochemickou premenou 
biomasy, ak tieto procesy spĺňajú 
požiadavky udržateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu zachovať a 
ďalej rozvíjať vedúce postavenie Európy v 
oblasti čistých vodíkových technológií13 
prostredníctvom konkurencieschopného a 
udržateľného vodíkového hospodárstva s 
integrovaným trhom s vodíkom; 
zdôrazňuje potrebu európskej vodíkovej 
stratégie, ktorá bude pokrývať celý 
hodnotový reťazec vodíka vrátane odvetví 

1. zdôrazňuje potrebu zachovať a 
ďalej rozvíjať vedúce postavenie Európy v 
oblasti obnoviteľných vodíkových 
technológií prostredníctvom 
konkurencieschopného a udržateľného 
vodíkového hospodárstva s integrovaným 
trhom s vodíkom; zdôrazňuje potrebu 
európskej vodíkovej stratégie, ktorá bude 
pokrývať celý hodnotový reťazec vodíka 
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dopytu a ponuky a bude koordinovaná s 
vnútroštátnym úsilím o zníženie nákladov 
na čistý vodík; víta preto vodíkovú 
stratégiu pre klimaticky neutrálnu Európu, 
ktorú navrhla Komisia;

vrátane odvetví dopytu a ponuky a bude 
koordinovaná s vnútroštátnym úsilím o 
zníženie nákladov na obnoviteľný a 
nízkouhlíkový vodík; víta preto vodíkovú 
stratégiu pre klimaticky neutrálnu Európu, 
ktorú navrhla Komisia;

_________________
13 Podľa Komisie sa „čistý vodík“ je vodík 
vyrábaný elektrolýzou vody, pričom sa 
využíva elektrina z obnoviteľných zdrojov. 
Môže sa vyrábať aj reformovaním 
bioplynu alebo biochemickou premenou 
biomasy, ak tieto procesy spĺňajú 
požiadavky udržateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Carlo Calenda, Jens Geier

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že výrobky 
pochádzajúce z vodíka, ako sú syntetické 
palivá vyrobené z obnoviteľných zdrojov 
energie, predstavujú uhlíkovo neutrálnu 
alternatívu k fosílnym palivám, a preto 
môžu okrem iných riešení na znižovanie 
emisií, ako je elektrifikácia, výrazne 
prispieť k defosilizácii širokého spektra 
odvetví; zdôrazňuje, že medzisektorové 
uplatňovanie vrátane cestnej dopravy je 
nevyhnutné na výrazné zníženie ceny 
týchto energetických nosičov 
prostredníctvom úspor z rozsahu a na 
zabezpečenie dostatočného objemu trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Jens Geier
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v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. uznáva úsilie vodíkových údolí v 
rôznych regiónoch EÚ o rozvoj 
integrovaných, medziodvetvových 
hodnotových reťazcov čistého vodíka; 
zdôrazňuje ich dôležitú úlohu pri 
iniciovaní výroby a používania čistého 
vodíka smerom k európskemu čistému 
vodíkovému hospodárstvu; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby stavala na týchto 
iniciatívach a aby podporovala ich rozvoj 
a spoluprácu pri spájaní ich know-how a 
investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. spresňuje, že čistý vodík musí 
zahŕňať vodík z obnoviteľných zdrojov aj 
nízkouhlíkový vodík, a poukazuje na 
požiadavku, aby sa navrhli inkluzívnejšie 
a technologicky neutrálnejšie vymedzenia 
pojmov s cieľom reagovať na 
environmentálne ciele v oblasti znižovania 
emisií CO2;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 74
Jens Geier
v mene skupiny S&D
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Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje značné množstvo 
prírodných zdrojov, ako je voda, potrebné 
na výrobu vodíka a problémy, ktoré to 
môže spôsobiť regiónom s nedostatkom 
vody v Európe; zdôrazňuje preto význam 
zvýšenia efektívnosti využívania zdrojov a 
starostlivého riadenia zdrojov pre výrobu 
čistého vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Maria Spyraki, Riho Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Salvatore De Meo, Eva 
Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy 
Buzek, Antonio Tajani, Christian Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del 
Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že v prvom rade treba 
uplatňovať zásadu prvoradosti 
energetickej efektívnosti a že pri 
dekarbonizácii je priama elektrifikácia v 
rámci možnosti najvhodnejším riešením, 
pretože je nákladovo a energeticky 
efektívnejšia ako využívanie čistého 
vodíka;

2. zdôrazňuje význam odolného a 
klimaticky neutrálneho energetického 
systému založeného na zásadách 
energetickej efektívnosti, nákladovej 
efektívnosti a bezpečnosti dodávok; 
zdôrazňuje, že hoci priama elektrifikácia je 
dôležitou cestou k dekarbonizácii, mala by 
byť najvhodnejším riešením len vtedy, keď 
je to technologicky, sociálne a 
ekonomicky uskutočniteľnejšie a 
nákladovo a energeticky efektívnejšie ako 
využívanie obnoviteľného alebo 
nízkouhlíkového vodíka alebo iných 
alternatív; konštatuje však, že zásada 
prvoradosti energetickej efektívnosti by 
nemala brániť rozvoju inovačných 
pilotných a demonštračných projektov s 
cieľom dosiahnuť konkurencieschopnosť 
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čistého vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Sven Schulze

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že v prvom rade treba 
uplatňovať zásadu prvoradosti energetickej 
efektívnosti a že pri dekarbonizácii je 
priama elektrifikácia v rámci možnosti 
najvhodnejším riešením, pretože je 
nákladovo a energeticky efektívnejšia ako 
využívanie čistého vodíka;

2. zdôrazňuje, že v prvom rade treba 
uplatňovať zásadu prvoradosti energetickej 
efektívnosti a že pri dekarbonizácii je 
priama elektrifikácia v rámci možnosti 
najvhodnejším riešením, pretože je 
nákladovo a energeticky efektívnejšia ako 
využívanie čistého vodíka; zároveň 
pripomína, že priama elektrifikácia je v 
mnohých prípadoch spojená s vyššími 
nákladmi, a preto je spoločensky menej 
prijateľná; pripomína, že aj aspekty, ako 
sú bezpečnosť dodávok, technická 
realizovateľnosť a dôvody týkajúce sa 
energetického systému, rozhodujú o tom, 
ako možno dané využitie čo najlepšie 
dekarbonizovať;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 77
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že v prvom rade treba 
uplatňovať zásadu prvoradosti energetickej 
efektívnosti a že pri dekarbonizácii je 
priama elektrifikácia v rámci možnosti 
najvhodnejším riešením, pretože je 

2. zdôrazňuje, že v prvom rade treba 
uplatňovať zásadu prvoradosti energetickej 
efektívnosti a úspornosti a že opatrenia v 
oblasti energetickej úspornosti, priameho 
využívanie energie z obnoviteľných 
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nákladovo a energeticky efektívnejšia ako 
využívanie čistého vodíka;

zdrojov, ako aj priamej elektrifikácie 
založenej na obnoviteľných zdrojoch sú 
vhodné možnosti na uvážené dosahovanie 
pokroku smerom ku klimatickej neutralite 
vo všetkých dotknutých odvetviach, 
pretože sú nákladovo a energeticky 
efektívnejšie a lepšie sa pri nich využívajú 
zdroje ako pri využívaní čistého vodíka;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 78
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že v prvom rade treba 
uplatňovať zásadu prvoradosti energetickej 
efektívnosti a že pri dekarbonizácii je 
priama elektrifikácia v rámci možnosti 
najvhodnejším riešením, pretože je 
nákladovo a energeticky efektívnejšia ako 
využívanie čistého vodíka;

2. zdôrazňuje, že v prvom rade treba 
uplatňovať zásadu prvoradosti energetickej 
efektívnosti a že hoci je priama 
elektrifikácia, pokiaľ je to technicky 
možné a nákladovo a energeticky 
efektívnejšie, možnosťou znižovania 
emisií, nemala by zatieniť výhody 
vyplývajúce z možností znižovania uhlíka 
založených na doplnkových palivách; 
poukazuje na to, že pri odhade nákladov 
na elektrifikáciu by sa mali zohľadniť 
potrebné investície do sietí a flexibilných 
aktív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že v prvom rade treba 
uplatňovať zásadu prvoradosti 
energetickej efektívnosti a že pri 
dekarbonizácii je priama elektrifikácia v 
rámci možnosti najvhodnejším riešením, 
pretože je nákladovo a energeticky 
efektívnejšia ako využívanie čistého 
vodíka;

2. zdôrazňuje význam energetickej 
efektívnosti, ako aj to, že pri 
dekarbonizácii je priama elektrifikácia v 
rámci možnosti významným riešením, ak 
je nákladovo a energeticky efektívnejšia 
ako využívanie vodíka; na dosiahnutie 
cieľov dekarbonizácie nákladovo a 
energeticky efektívnymi riešeniami však 
bude zásadný technologicky neutrálny 
prístup;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 80
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že v prvom rade treba 
uplatňovať zásadu prvoradosti 
energetickej efektívnosti a že pri 
dekarbonizácii je priama elektrifikácia v 
rámci možnosti najvhodnejším riešením, 
pretože je nákladovo a energeticky 
efektívnejšia ako využívanie čistého 
vodíka;

2. zdôrazňuje, že zásada prvoradosti 
energetickej efektívnosti, ktorú v prípade 
výnimočných energetických potrieb 
nasleduje decentralizovaná priama 
elektrifikácia z obnoviteľných zdrojov 
energie, by mala byť vždy 
uprednostňovaným spôsobom intervencie 
v rámci hospodárskych odvetví na 
dosiahnutie klimatickej neutrality, pretože 
je nákladovo, zdrojovo a energeticky 
efektívnejšia ako využívanie 
obnoviteľného vodíka ako prvej voľby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Claudia Gamon, 
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun 
Bilbao Barandica, Dominique Riquet

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že v prvom rade treba 
uplatňovať zásadu prvoradosti 
energetickej efektívnosti a že pri 
dekarbonizácii je priama elektrifikácia v 
rámci možnosti najvhodnejším riešením, 
pretože je nákladovo a energeticky 
efektívnejšia ako využívanie čistého 
vodíka;

2. zdôrazňuje význam zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti, ako 
aj zásady technologickej neutrality; 
uznáva, že vodík a priama elektrifikácia 
predstavujú dôležité spôsoby 
dekarbonizácie a že obe sú potrebné na 
dosiahnutie klimatickej neutrality;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že v prvom rade treba 
uplatňovať zásadu prvoradosti energetickej 
efektívnosti a že pri dekarbonizácii je 
priama elektrifikácia v rámci možnosti 
najvhodnejším riešením, pretože je 
nákladovo a energeticky efektívnejšia ako 
využívanie čistého vodíka;

2. zdôrazňuje, že v prvom rade treba 
uplatňovať zásadu prvoradosti energetickej 
efektívnosti a že priama elektrifikácia je, 
samozrejme, v rámci možnosti 
najvhodnejším riešením, pretože je 
nákladovo a energeticky efektívnejšia ako 
využívanie vodíka;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 83
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený, že z dlhodobého 
hľadiska prispieva k dosiahnutiu 
klimatickej neutrality udržateľným 
spôsobom len čistý vodík;

vypúšťa sa
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 84
Dominique Riquet

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený, že z dlhodobého 
hľadiska prispieva k dosiahnutiu 
klimatickej neutrality udržateľným 
spôsobom len čistý vodík;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený, že z dlhodobého 
hľadiska prispieva k dosiahnutiu 
klimatickej neutrality udržateľným 
spôsobom len čistý vodík;

3. je presvedčený, že čistý vodík a 
nízkouhlíkový vodík z dlhodobého 
hľadiska prispievajú udržateľným 
spôsobom k dosiahnutiu klimatickej 
neutrality; zdôrazňuje, že žiadna 
konkrétna technológia ich výroby by sa 
nemala vopred vyčleňovať z iných 
dôvodov, než je ich potenciál na zníženie 
emisií pri konečnom použití; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že v oznámení sa 
neriešila otázka technológií výroby 
jadrového vodíka a naliehavo žiada, aby 
sa do návrhu a trajektórie vodíkovej 
stratégie zahrnuli súčasné a 
predpokladané náklady na jadrový vodík;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 86
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený, že z dlhodobého 
hľadiska prispieva k dosiahnutiu 
klimatickej neutrality udržateľným 
spôsobom len čistý vodík;

3. zdôrazňuje, že podľa Európskej 
komisie vodík v súčasnosti predstavuje 
menej ako 2 %8a energetického mixu v EÚ 
a že 96 % z neho sa vyrába z fosílnych 
palív9a, čo v EÚ vedie k emisiám vo výške 
70 až 100 miliónov ton CO2 ročne10a; je 
presvedčený, že len vodík vyrobený z 
obnoviteľných zdrojov prispieva k 
dosiahnutiu klimatickej neutrality 
udržateľným spôsobom;

_________________
8a FCH JU, 2019, Hydrogen Roadmap 
Europe (Vodíkový plán pre Európu). Do 
tohto percentuálneho podielu je zahrnuté 
využívanie vodíka ako suroviny.
9a V súčasnosti 300 elektrolyzérov, ktoré 
sú v EÚ v prevádzke, vyrába menej ako 
4 % celkového množstva vyrobeného 
vodíka – spoločný podnik pre palivové 
články a vodík (FCH JU), 2019, 
Hydrogen Roadmap Europe (Vodíkový 
plán pre Európu).
10a COM(2020)0301.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 87
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený, že z dlhodobého 
hľadiska prispieva k dosiahnutiu 
klimatickej neutrality udržateľným 
spôsobom len čistý vodík;

3. je presvedčený, že z dlhodobého 
hľadiska môžu prispieť k dosiahnutiu 
klimatickej neutrality udržateľným 
spôsobom vodík z obnoviteľných zdrojov 
a nízkouhlíkový vodík; žiada Komisiu, aby 
stanovila konkrétny a ekonomicky 
udržateľný kvantitatívny cieľ pre vodík z 
obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkový 
vodík s cieľom overiť rentabilitu pre 
európskych aktérov z odvetvia vodíka a 
konečných používateľov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 88
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Maria Spyraki, Riho Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Salvatore De Meo, Eva 
Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, François-Xavier Bellamy, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da 
Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Christian Doleschal, Sara Skyttedal, 
Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený, že z dlhodobého 
hľadiska prispieva k dosiahnutiu 
klimatickej neutrality udržateľným 
spôsobom len čistý vodík;

3. je presvedčený, že čistý a 
nízkouhlíkový vodík z dlhodobého 
hľadiska prispieva udržateľným 
spôsobom k dosiahnutiu klimatickej 
neutrality; zdôrazňuje, že nízkouhlíkový 
vodík bude zohrávať dôležitú úlohu tým, 
že významne prispeje k zníženiu emisií v 
krátkodobom a strednodobom horizonte a 
k rozvoju vodíkového hospodárstva EÚ 
rozširovaním trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Jens Geier
v mene skupiny S&D
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Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený, že z dlhodobého 
hľadiska prispieva k dosiahnutiu 
klimatickej neutrality udržateľným 
spôsobom len čistý vodík;

3. je presvedčený, že z dlhodobého 
hľadiska prispieva k dosiahnutiu 
klimatickej neutrality udržateľným 
spôsobom len čistý vodík; so 
znepokojením konštatuje, že čistý vodík 
ešte nie je konkurencieschopný s vodíkom 
na báze fosílnych palív alebo s 
nízkouhlíkovým vodíkom; preto naliehavo 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
stimulovali hodnotový reťazec a uvedenie 
čistého vodíka na trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, 
Dominique Riquet

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený, že z dlhodobého 
hľadiska prispieva k dosiahnutiu 
klimatickej neutrality udržateľným 
spôsobom len čistý vodík;

3. je presvedčený, že obnoviteľný 
vodík je kľúčom k energetickej 
transformácii Európy, pretože 
udržateľným spôsobom prispeje k 
dosiahnutiu klimatickej neutrality; 
uznáva prechodnú úlohu, ktorú bude 
zohrávať nízkouhlíkový vodík pri plnení 
cieľov EÚ v oblasti klímy v rokoch 2030 a 
2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia



AM\1220452SK.docx 49/103 PE662.057v01-00

SK

Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený, že z dlhodobého 
hľadiska prispieva k dosiahnutiu 
klimatickej neutrality udržateľným 
spôsobom len čistý vodík;

3. je presvedčený, že obnoviteľný 
vodík je jediným udržateľným a 
nákladovo efektívnym riešením s cieľom 
prispieť k dosiahnutiu klimatickej 
neutrality a zabrániť účinkom uhlíkových 
pascí a uviaznutým aktívam, a preto by sa 
stratégia Únie mala zameriavať výlučne 
na obnoviteľný vodík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený, že z dlhodobého 
hľadiska prispieva k dosiahnutiu 
klimatickej neutrality udržateľným 
spôsobom len čistý vodík;

3. je presvedčený, že k dosiahnutiu 
klimatickej neutrality udržateľným 
spôsobom prispieva len obnoviteľný 
vodík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. berie na vedomie ambiciózne 
predpoklady Komisie týkajúce sa budúcej 
nákladovej kompatibility čistého vodíka; 
poukazuje však na to, že rôzne štúdie 
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nákladov na technológie výroby 
elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov sa vo svojich odhadoch výrazne 
líšia a existujú veľké rozdiely v 
prognózach týkajúcich sa budúcich 
merných nákladov na vodík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
Bentele, François-Xavier Bellamy, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Jerzy Buzek, Christian Doleschal, Sara Skyttedal, Pascal Arimont, Ivan 
Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. uznáva potrebu regulačného 
rámca pri plnom rešpektovaní zásad 
proporcionality, subsidiarity a lepšej 
právnej regulácie, pričom kladie dôraz na 
test MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že európska politika 
rozvoja vodíkového hospodárstva nemôže 
dať členským štátom možnosť vybrať si 
buď využívať viac energie založenej na 
obnoviteľných zdrojoch v sieťach, alebo 
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využívať túto energiu na výrobu čistého 
vodíka; v tejto súvislosti odmieta 
myšlienku zavedenia minimálnych 
podielov alebo kvót pre čistý vodík, keďže 
jej dôsledky by boli v rozpore so 
sledovanými cieľmi v oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 3 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3c. uznáva vyhlásenie uvedené v 
oznámení, že prechod na klimaticky 
neutrálnu integráciu energetického 
systému by sa mal starostlivo plánovať s 
prihliadnutím na dnešné východiská a 
infraštruktúru, ktoré sa môžu v 
jednotlivých členských štátoch líšiť, a že 
vodíkový ekosystém si vyžaduje rôzne 
politické riešenia v jednotlivých 
odvetviach a v jednotlivých regiónoch; 
vyjadruje však poľutovanie nad tým, že v 
oznámení chýba ďalší rozvoj týchto 
predpokladov, a žiada Komisiu, aby 
poskytla viac informácií o plánovanej 
diferenciácii a flexibilite podporných 
opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh uznesenia
Odsek 3 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3d. žiada Komisiu, aby pred 
akýmkoľvek legislatívnym návrhom v 
tejto oblasti poskytla analýzu vplyvu za 
každý členský štát vrátane analýzy 
energetickej bezpečnosti vnútroštátnych 
systémov, nákladov na energiu, ako aj 
sociálnych a priemyselných nákladov 
transformácie trhu s vodíkom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že spoločná právna 
klasifikácia rôznych druhov vodíka má 
mimoriadny význam; víta klasifikáciu 
navrhovanú Komisiou; konštatuje, že 
klasifikácia by mohla byť ešte jasnejšia, ak 
by sa pre tú istú kategóriu nepoužívali dva 
názvy, napríklad „obnoviteľný“ a „čistý“ 
vodík;

4. domnieva sa, že spoločná právna 
klasifikácia rôznych druhov vodíka má 
mimoriadny význam; víta klasifikáciu 
navrhovanú Komisiou; konštatuje, že 
klasifikácia by mohla byť ešte jasnejšia, ak 
by sa pre tú istú kategóriu nepoužívali dva 
názvy; trvá na tom, že klasifikácia 
rôznych druhov vodíka sa netýka len 
emisií CO2, ale aj ďalších 
environmentálnych kritérií, najmä tých, 
ktoré sú súčasťou taxonómie18a; 
navrhuje, aby sa vodík z obnoviteľných 
zdrojov vymedzil v existujúcom 
legislatívnom rámci pre kvapalné a plynné 
palivá z obnoviteľných zdrojov 
nebiologického pôvodu používané v 
doprave stanovenom smernicou o energii 
z obnoviteľných zdrojov11a;
_________________
11a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 
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2018 o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov.
18a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o 
vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií a o zmene 
nariadenia (EÚ) 2019/2088.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 99
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Maria Spyraki, Riho Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Salvatore De Meo, Eva 
Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard Bentele, François-Xavier Bellamy, Pernille 
Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, 
Christian Doleschal, Sara Skyttedal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo 
Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že spoločná právna 
klasifikácia rôznych druhov vodíka má 
mimoriadny význam; víta klasifikáciu 
navrhovanú Komisiou; konštatuje, že 
klasifikácia by mohla byť ešte jasnejšia, ak 
by sa pre tú istú kategóriu nepoužívali dva 
názvy, napríklad „obnoviteľný“ a „čistý“ 
vodík;

4. domnieva sa, že spoločná právna 
klasifikácia rôznych druhov vodíka má 
mimoriadny význam; poukazuje na to, že 
na prispôsobenie vnútroštátnych právnych 
definícií a na zabezpečenie jasnej 
klasifikácie, ktorá so sebou prináša 
právnu istotu, je nevyhnutná rýchla 
dohoda o komplexnej a vedecky 
podloženej jednotnej terminológii pre 
obnoviteľný a nízkouhlíkový vodík v celej 
EÚ; zdôrazňuje, že táto klasifikácia by 
mala byť založená na obsahu uhlíka vo 
vodíku a na odklone od bežne 
používaného prístupu založeného na 
farbách; konštatuje, že klasifikácia by 
mohla byť ešte jasnejšia, ak by sa pre tú 
istú kategóriu nepoužívali dva názvy, 
napríklad „obnoviteľný“ a „čistý“ vodík;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 100
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že spoločná právna 
klasifikácia rôznych druhov vodíka má 
mimoriadny význam; víta klasifikáciu 
navrhovanú Komisiou; konštatuje, že 
klasifikácia by mohla byť ešte jasnejšia, 
ak by sa pre tú istú kategóriu nepoužívali 
dva názvy, napríklad „obnoviteľný“ a 
„čistý“ vodík;

4. domnieva sa, že spoločná právna 
klasifikácia rôznych druhov vodíka má 
mimoriadny význam; navrhuje Komisii 
nasledujúcu kategorizáciu vodíka na 
rozlíšenie výrobných procesov:

– výroba z energie z obnoviteľných 
zdrojov,
– výroba z fosílnych palív,
– výroba z jadrovej energie;
zdôrazňuje, že túžba po rýchlej 
dostupnosti veľkého množstva vodíka 
naráža na súvisiace problémy v oblasti 
nákladov a životného prostredia a na 
dogmu o nepoužívaní fosílnych surovín;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 101
François-Xavier Bellamy

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že spoločná právna 
klasifikácia rôznych druhov vodíka má 
mimoriadny význam; víta klasifikáciu 
navrhovanú Komisiou; konštatuje, že 
klasifikácia by mohla byť ešte jasnejšia, ak 
by sa pre tú istú kategóriu nepoužívali dva 
názvy, napríklad „obnoviteľný“ a „čistý“ 
vodík;

4. domnieva sa, že spoločná právna 
klasifikácia rôznych druhov vodíka má 
mimoriadny význam; víta klasifikáciu 
navrhovanú Komisiou; konštatuje, že 
klasifikácia by mohla byť ešte jasnejšia, ak 
by sa pre tú istú kategóriu nepoužívali dva 
názvy, napríklad „obnoviteľný“ a „čistý“ 
vodík; je presvedčený, že príslušná 
klasifikácia vodíka by mala byť založená 
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iba na jeho obsahu uhlíka počas celého 
jeho životného cyklu a na jeho príspevku 
k dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality 
stanoveného v Európskej zelenej dohode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že spoločná právna 
klasifikácia rôznych druhov vodíka má 
mimoriadny význam; víta klasifikáciu 
navrhovanú Komisiou; konštatuje, že 
klasifikácia by mohla byť ešte jasnejšia, 
ak by sa pre tú istú kategóriu nepoužívali 
dva názvy, napríklad „obnoviteľný“ a 
„čistý“ vodík;

4. domnieva sa, že spoločná právna 
klasifikácia rôznych druhov vodíka má 
mimoriadny význam; zdôrazňuje, že pojmy 
„čistý vodík“ a „nízkouhlíkový vodík“ sú 
zavádzajúce; zdôrazňuje, že je potrebné 
úplne jasne a absolútne rozlišovať medzi 
obnoviteľným vodíkom (t. j. využívajúcim 
iba obnoviteľnú elektrinu elektrolýzou) 
na jednej strane a všetkými ostatnými 
druhmi výroby vodíka, ktoré by sa mali 
klasifikovať ako neobnoviteľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Dominique Riquet

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že spoločná právna 
klasifikácia rôznych druhov vodíka má 
mimoriadny význam; víta klasifikáciu 
navrhovanú Komisiou; konštatuje, že 
klasifikácia by mohla byť ešte jasnejšia, ak 
by sa pre tú istú kategóriu nepoužívali dva 
názvy, napríklad „obnoviteľný“ a „čistý“ 

4. domnieva sa, že spoločná právna 
klasifikácia rôznych druhov vodíka má 
mimoriadny význam; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že klasifikácia 
navrhovaná Komisiou nie je presnejšia a 
bráni niektorým zdrojom energie; 
konštatuje, že klasifikácia by mohla byť 
ešte jasnejšia, ak by sa pre tú istú kategóriu 
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vodík; nepoužívali dva názvy, napríklad 
„obnoviteľný“ a „čistý“ vodík; zdôrazňuje, 
že „obnoviteľný“ je objektívnejšia a 
vedecky podložená možnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Sven Schulze

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že spoločná právna 
klasifikácia rôznych druhov vodíka má 
mimoriadny význam; víta klasifikáciu 
navrhovanú Komisiou; konštatuje, že 
klasifikácia by mohla byť ešte jasnejšia, ak 
by sa pre tú istú kategóriu nepoužívali dva 
názvy, napríklad „obnoviteľný“ a „čistý“ 
vodík;

4. domnieva sa, že spoločná právna 
klasifikácia rôznych druhov vodíka má 
mimoriadny význam; víta klasifikáciu 
navrhovanú Komisiou; vyzýva Komisiu, 
aby urýchlene dokončila svoje 
vypracovanie terminológie; konštatuje, že 
klasifikácia by mohla byť ešte jasnejšia, ak 
by sa pre tú istú kategóriu nepoužívali dva 
názvy, napríklad „obnoviteľný“ a „čistý“ 
vodík;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 105
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že spoločná právna 
klasifikácia rôznych druhov vodíka má 
mimoriadny význam; víta klasifikáciu 
navrhovanú Komisiou; konštatuje, že 
klasifikácia by mohla byť ešte jasnejšia, ak 
by sa pre tú istú kategóriu nepoužívali dva 
názvy, napríklad „obnoviteľný“ a „čistý“ 

4. domnieva sa, že presná a 
objektívna právna klasifikácia rôznych 
druhov vodíka má mimoriadny význam; 
čiastočne víta klasifikáciu navrhovanú 
Komisiou; konštatuje, že klasifikácia by 
mohla byť ešte jasnejšia, ak by sa do 
kategórie „čistý“ vodík zahrnul vodík z 
obnoviteľných zdrojov aj nízkouhlíkový 
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vodík; vodík;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 106
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že spoločná právna 
klasifikácia rôznych druhov vodíka má 
mimoriadny význam; víta klasifikáciu 
navrhovanú Komisiou; konštatuje, že 
klasifikácia by mohla byť ešte jasnejšia, 
ak by sa pre tú istú kategóriu nepoužívali 
dva názvy, napríklad „obnoviteľný“ a 
„čistý“ vodík;

4. domnieva sa, že spoločná právna 
klasifikácia rôznych druhov vodíka má 
mimoriadny význam; víta klasifikáciu 
navrhovanú Komisiou; konštatuje, že by sa 
malo zabrániť nesúladu medzi uvedenou 
klasifikáciou a klasifikáciou Aliancie pre 
čistý vodík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že spoločná právna 
klasifikácia rôznych druhov vodíka má 
mimoriadny význam; víta klasifikáciu 
navrhovanú Komisiou; konštatuje, že 
klasifikácia by mohla byť ešte jasnejšia, ak 
by sa pre tú istú kategóriu nepoužívali dva 
názvy, napríklad „obnoviteľný“ a „čistý“ 
vodík;

4. domnieva sa, že spoločná právna 
klasifikácia rôznych druhov vodíka má 
mimoriadny význam; víta pôvodnú 
nomenklatúru navrhovanú Komisiou; 
konštatuje, že klasifikácia by mohla byť 
ešte jasnejšia v prípade jednoznačného 
používania názvu „obnoviteľný“ vodík v 
príslušnej kategórii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
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Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
európskych noriem, systémov certifikácie a 
označovania čistého vodíka a potvrdení o 
pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov; 
domnieva sa, že čistý vodík by sa mal určiť 
na základe nezávislého vedeckého 
preskúmania jeho emisií produkovaných 
počas životného cyklu; vyzýva Komisiu, 
aby čo najskôr v roku 2021 poskytla 
regulačný rámec;

5. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
európskych noriem, systémov certifikácie a 
označovania všetkých foriem vodíka; 
domnieva sa, že rozličné formy vodíka by 
sa mali určiť na základe nezávislého 
vedeckého preskúmania nielen ich emisií 
skleníkových plynov produkovaných počas 
životného cyklu, ale aj na základe 
transparentných a spoľahlivých kritérií 
udržateľnosti, ktorých cieľom je 
udržateľné používanie a ochrana vôd a 
morských zdrojov, prechod na obehové 
hospodárstvo, najmä predchádzanie 
vzniku odpadu a zvýšenie miery 
využívania prvotných a druhotných 
surovín, prevencia a kontrola 
znečisťovania a napokon ochrana a 
obnova biodiverzity a ekosystémov; 
vyzýva Komisiu, aby čo najskôr v roku 
2021 poskytla regulačný rámec;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 109
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Maria Spyraki, Riho Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Salvatore De Meo, Eva 
Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard Bentele, François-Xavier Bellamy, Pernille 
Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, 
Christian Doleschal, Sara Skyttedal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo 
Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
európskych noriem, systémov certifikácie a 
označovania čistého vodíka a potvrdení o 

5. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
európskych noriem, systémov certifikácie a 
označovania vodíka a systému potvrdení o 
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pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov; 
domnieva sa, že čistý vodík by sa mal 
určiť na základe nezávislého vedeckého 
preskúmania jeho emisií produkovaných 
počas životného cyklu; vyzýva Komisiu, 
aby čo najskôr v roku 2021 poskytla 
regulačný rámec;

pôvode vodíka a elektriny; domnieva sa, že 
výroba vodíka by sa mala klasifikovať na 
základe nezávislého vedeckého 
preskúmania jeho emisií „od ťažby po 
spotrebu“ produkovaných počas životného 
cyklu; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr v 
roku 2021 stanovila technologicky 
neutrálne emisné limity pre vodík a 
regulačný rámec, ktorý zabezpečí záruky 
pôvodu, obchodovateľnosť vo všetkých 
členských štátoch a bude v súlade s ETS; 
zdôrazňuje, že jedným z hlavných kritérií 
pre normy, systémy certifikácie a 
označovania by mal byť obsah uhlíka, a 
nie spôsob výroby, aby sa dodržala 
technologická neutralita;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
európskych noriem, systémov certifikácie a 
označovania čistého vodíka a potvrdení o 
pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov; 
domnieva sa, že čistý vodík by sa mal 
určiť na základe nezávislého vedeckého 
preskúmania jeho emisií produkovaných 
počas životného cyklu; vyzýva Komisiu, 
aby čo najskôr v roku 2021 poskytla 
regulačný rámec;

5. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
európskych noriem, systémov certifikácie a 
označovania pre rôzne druhy vodíka; 
domnieva sa, že takáto klasifikácia vodíka 
by sa mala stanoviť na základe 
nezávislého a vedeckého posúdenia emisií 
skleníkových plynov produkovaných počas 
životného cyklu a vplyvov rôznych typov 
vodíka na udržateľnosť využívania 
zdrojov (ako sú voda a suroviny); vyzýva 
Komisiu, aby poskytla v súvislosti s 
revíziou smernice o obnoviteľných 
zdrojoch energie regulačný rámec, ktorým 
sa vytvoria pevné a transparentné kritériá 
udržateľnosti pre certifikáciu a sledovanie 
vodíka z obnoviteľných zdrojov v EÚ, a to 
aj s cieľom stimulovať investície do 
ďalšej výroby elektrickej energie z 
obnoviteľných zdrojov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
európskych noriem, systémov certifikácie a 
označovania čistého vodíka a potvrdení o 
pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov; 
domnieva sa, že čistý vodík by sa mal určiť 
na základe nezávislého vedeckého 
preskúmania jeho emisií produkovaných 
počas životného cyklu; vyzýva Komisiu, 
aby čo najskôr v roku 2021 poskytla 
regulačný rámec;

5. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
európskych noriem, systémov certifikácie a 
označovania čistého vodíka a potvrdení o 
pôvode vodíka a elektriny z obnoviteľných 
zdrojov v súlade s vnútroštátnymi 
registrami, aby sa zabezpečilo, že 
spotrebitelia si môžu vedome vybrať čisté 
riešenia, čím sa minimalizuje riziko 
uviaznutých investícií; domnieva sa, že 
čistý vodík by sa mal určiť na základe 
nezávislého vedeckého preskúmania jeho 
emisií skleníkových plynov produkovaných 
počas životného cyklu; vyzýva Komisiu, 
aby čo najskôr v roku 2021 poskytla 
regulačný rámec;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
európskych noriem, systémov certifikácie a 
označovania čistého vodíka a potvrdení o 
pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov; 
domnieva sa, že čistý vodík by sa mal 

5. zdôrazňuje potrebu európskych 
noriem, systémov certifikácie a 
označovania, potvrdení o pôvode čistého a 
nízkouhlíkového vodíka; domnieva sa, že 
čistý a nízkouhlíkový vodík by sa mal 
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určiť na základe nezávislého vedeckého 
preskúmania jeho emisií produkovaných 
počas životného cyklu; vyzýva Komisiu, 
aby čo najskôr v roku 2021 poskytla 
regulačný rámec;

klasifikovať na základe nezávislého 
vedeckého preskúmania jeho emisií 
produkovaných počas životného cyklu; 
vyzýva Komisiu, aby čo najskôr v roku 
2021 poskytla regulačný rámec, a 
zdôrazňuje, že uvedený systém 
normalizácie musí byť založený na 
holistickom prístupe a nevyhnutne sa 
musí vzťahovať na dovezený vodík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
európskych noriem, systémov certifikácie a 
označovania čistého vodíka a potvrdení o 
pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov; 
domnieva sa, že čistý vodík by sa mal 
určiť na základe nezávislého vedeckého 
preskúmania jeho emisií produkovaných 
počas životného cyklu; vyzýva Komisiu, 
aby čo najskôr v roku 2021 poskytla 
regulačný rámec;

5. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
európskych noriem, systémov certifikácie a 
označovania vodíka; domnieva sa, že sú 
potrebné európske bezpečnostné a 
technické normy pre vodík; vyzýva 
Komisiu, aby čo najskôr v roku 2021 
poskytla regulačný rámec;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 114
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
európskych noriem, systémov certifikácie a 
označovania čistého vodíka a potvrdení o 
pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov; 

5. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
európskych a medzinárodných noriem, 
metodiky, systémov certifikácie a 
označovania čistého vodíka, ako sú 
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domnieva sa, že čistý vodík by sa mal určiť 
na základe nezávislého vedeckého 
preskúmania jeho emisií produkovaných 
počas životného cyklu; vyzýva Komisiu, 
aby čo najskôr v roku 2021 poskytla 
regulačný rámec;

kritériá udržateľnosti, a potvrdení o 
pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov; 
domnieva sa, že čistý vodík by sa mal určiť 
na základe nezávislého vedeckého 
preskúmania jeho emisií produkovaných 
počas životného cyklu; vyzýva Komisiu, 
aby čo najskôr v roku 2021 poskytla 
regulačný rámec;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
európskych noriem, systémov certifikácie 
a označovania čistého vodíka a potvrdení 
o pôvode elektriny z obnoviteľných 
zdrojov; domnieva sa, že čistý vodík by sa 
mal určiť na základe nezávislého 
vedeckého preskúmania jeho emisií 
produkovaných počas životného cyklu; 
vyzýva Komisiu, aby čo najskôr v roku 
2021 poskytla regulačný rámec;

5. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
európskej terminológie a systémov 
certifikácie vodíka z obnoviteľných 
zdrojov a nízkouhlíkového vodíka a 
potvrdení o pôvode; domnieva sa, že vodík 
z obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkový 
vodík by sa mali určiť na základe 
nezávislého vedeckého preskúmania ich 
emisií skleníkových plynov produkovaných 
počas celého životného cyklu; vyzýva 
Komisiu, aby poskytla regulačný rámec;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 116
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Nicola Danti, Izaskun 
Bilbao Barandica

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje naliehavú potrebu 5. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
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európskych noriem, systémov certifikácie 
a označovania čistého vodíka a potvrdení 
o pôvode elektriny z obnoviteľných 
zdrojov; domnieva sa, že čistý vodík by sa 
mal určiť na základe nezávislého 
vedeckého preskúmania jeho emisií 
produkovaných počas životného cyklu; 
vyzýva Komisiu, aby čo najskôr v roku 
2021 poskytla regulačný rámec;

európskej a podľa možnosti globálnej 
terminológie, noriem, označovania a 
certifikácie obnoviteľného a 
nízkouhlíkového vodíka; domnieva sa, že 
potvrdenia o pôvode by sa mali určovať 
na základe nezávislého vedeckého 
preskúmania jeho emisií produkovaných 
počas životného cyklu; vyzýva Komisiu, 
aby čo najskôr v roku 2021 poskytla 
regulačný rámec;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
európskych noriem, systémov certifikácie a 
označovania čistého vodíka a potvrdení o 
pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov; 
domnieva sa, že čistý vodík by sa mal určiť 
na základe nezávislého vedeckého 
preskúmania jeho emisií produkovaných 
počas životného cyklu; vyzýva Komisiu, 
aby čo najskôr v roku 2021 poskytla 
regulačný rámec;

5. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
európskych noriem, systémov certifikácie a 
označovania obnoviteľného vodíka a 
potvrdení o pôvode elektriny z 
obnoviteľných zdrojov; domnieva sa, že 
obnoviteľný vodík by sa mal určiť na 
základe nezávislého vedeckého 
preskúmania jeho emisií produkovaných 
počas životného cyklu; vyzýva Komisiu, 
aby čo najskôr v roku 2021 poskytla 
regulačný rámec;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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5a. konštatuje, že systém potvrdení o 
pôvode elektriny vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov neviedol k 
primeraným investíciám do dodatočných 
kapacít; navrhuje teda, aby sa zaviedla 
metodika na určenie povinných 
podmienok a kritérií s cieľom zabezpečiť 
skutočnú doplnkovosť výroby vodíka z 
obnoviteľných zdrojov, najmä:
i) priame prepojenie medzi novými 
zariadeniami a elektrolyzérmi; alebo
ii) zmluvy o nákupe elektriny; alebo
iii) v čase, keď je všetka elektrina v 
sústave vyrobená z obnoviteľných zdrojov 
alebo keď výroba elektriny z 
obnoviteľných zdrojov prekročí dopyt, 
bola by stratená alebo znížená a mohla by 
sa konvertovať na vodík na účely 
uskladnenia alebo efektívnosti systému;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 119
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že len obnoviteľný 
vodík by mal byť oprávnený na získanie 
potvrdení o pôvode a že každá certifikácia 
by sa mala viazať na obnoviteľné zdroje 
vodíka, pričom s potvrdením o pôvode by 
sa mala viazať certifikovaná zelená 
energia; poznamenáva, že ak je 
nízkouhlíkový vodík napriek tomu 
zahrnutý do certifikačného systému, 
nemalo by sa to uskutočňovať v rámci 
REDII, ale prostredníctvom samostatného 
rámca odrážajúceho prechodnú povahu 
akejkoľvek takejto certifikácie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 120
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Maria Spyraki, Riho Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Salvatore De Meo, Eva 
Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, 
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Christian Doleschal, Pascal 
Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu, aby objasnila 
úlohu zachytávania a využívania alebo 
ukladania uhlíka (CCU a CCS) 
poskytnutím posilneného rámca pre túto 
technológiu a odstraňovaním prekážok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. je pevne presvedčený, že kľúčom k 
úspešnému vytvoreniu vodíkového 
hospodárstva je to, aby ho akceptovala 
verejnosť; zdôrazňuje preto význam 
zapojenia verejnosti a zainteresovaných 
strán a európskych bezpečnostných a 
technických noriem pre vodík a 
vysokokvalitných vodíkových riešení, 
ktoré sú v súlade s týmito normami;

6. je pevne presvedčený, že kľúčom 
každého energetického systému je 
hospodárnosť, efektívnosť a záťažová 
kapacita;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 123
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. je pevne presvedčený, že kľúčom k 
úspešnému vytvoreniu vodíkového 
hospodárstva je to, aby ho akceptovala 
verejnosť; zdôrazňuje preto význam 
zapojenia verejnosti a zainteresovaných 
strán a európskych bezpečnostných a 
technických noriem pre vodík a 
vysokokvalitných vodíkových riešení, 
ktoré sú v súlade s týmito normami;

6. je pevne presvedčený o význame 
európskych bezpečnostných a technických 
noriem pre vodík a vysokokvalitných 
vodíkových riešení, ktoré sú v súlade s 
týmito normami;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 124
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. je pevne presvedčený, že kľúčom k 6. je pevne presvedčený, že kľúčom k 
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úspešnému vytvoreniu vodíkového 
hospodárstva je to, aby ho akceptovala 
verejnosť; zdôrazňuje preto význam 
zapojenia verejnosti a zainteresovaných 
strán a európskych bezpečnostných a 
technických noriem pre vodík a 
vysokokvalitných vodíkových riešení, 
ktoré sú v súlade s týmito normami;

úspešnému vytvoreniu vodíkového 
hospodárstva je to, aby ho akceptovala 
verejnosť; zdôrazňuje preto význam 
zapojenia verejnosti a zainteresovaných 
strán a európskych bezpečnostných a 
technických noriem pre vodík a 
vysokokvalitných vodíkových riešení, 
ktoré sú v súlade s týmito normami; ďalej 
zdôrazňuje, že bezpečnostné protokoly v 
odvetviach dopytu je potrebné neprestajne 
aktualizovať, pokiaľ ide o používanie 
vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Dominique Riquet

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že hodnotenie 
prínosov vodíka z hľadiska emisií 
skleníkových plynov by malo byť spojené 
s presnou analýzou životného cyklu od 
výroby až po používanie; vyzýva Komisiu, 
aby poskytla tieto údaje o rôznych typoch 
obnoviteľného, nízkouhlíkového a 
fosílneho vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. Účasť občanov12a
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_________________
12a Tento text predstavuje názov novej 
kapitoly zahŕňajúcej štyri nasledujúce 
odseky.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 127
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje, že účasť občanov je 
zásadná na uskutočnenie spravodlivej, 
úspešnej, participatívnej a inkluzívnej 
energetickej transformácie; zdôrazňuje 
teda dôležitosť toho, aby sa náklady a 
prínosy vzťahovali na všetkých aktérov v 
integrovanom systéme, a nie v systéme 
výnimiek;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 128
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6c. víta komunity vyrábajúce energiu z 
obnoviteľných zdrojov zapojené do výroby 
vodíka; pripomína záväzok poskytnúť 
priaznivý rámec podľa smernice o 
spoločných pravidlách pre vnútorný trh s 
elektrinou13a a žiada, aby sa na nich 
vzťahovali rovnaké výhody ako na 
ostatných aktérov;
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_________________
13a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o 
spoločných pravidlách pre vnútorný trh s 
elektrinou a o zmene smernice 
2012/27/EÚ. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 129
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6d. poznamenáva, že potenciál 
vytvárania pracovných miest v oblasti 
vodíka z obnoviteľných zdrojov je 
vyčíslený na 10 300 pracovných miest na 
investovanú miliardu EUR14a, ku ktorým 
sa pripočítavajú pracovné miesta v odvetví 
elektriny z obnoviteľných zdrojov, ako aj 
v odvetví spotreby; 
_________________
14a Európska komisia: Hydrogen 
generation in Europe: Overview of costs 
and key benefits (Výroba vodíka v 
Európe: prehľad nákladov a kľúčových 
prínosov).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 130
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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6e. konštatuje, že sa musí viac 
podporovať rovnosť príležitostí v sektore 
vodíka, a vyzýva na spustenie európskej 
iniciatívy zameranej na ženy, aby sa 
identifikovali a odstránili prekážky, ako aj 
vytvorili siete a vzory;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 131
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Podnadpis 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Rozšírenie výroby vodíka Rozšírenie výroby obnoviteľného vodíka a 
príslušná kapacita obnoviteľných zdrojov 
energie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta ambiciózne ciele Komisie 
zvýšiť kapacitu elektrolyzérov na výrobu 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a kapacitu 
výroby vodíka; naliehavo vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby stimulovali hodnotový 
reťazec a zavádzanie čistého vodíka na 
trh s cieľom dosiahnuť jeho 
technologickú vyspelosť a schopnosť 
konkurovať nízkouhlíkovému vodíku 
z fosílnych palív14;

vypúšťa sa

_________________
14 Podľa Komisie „nízkouhlíkový vodík“ 
zahŕňa vodík z fosílnych palív so 
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zachytávaním CO2 a vodík vyrábaný 
pomocou elektriny s výrazne zníženými 
emisiami skleníkových plynov počas 
celého životného cyklu výroby v porovnaní 
s existujúcou výrobou vodíka.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 133
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta ambiciózne ciele Komisie 
zvýšiť kapacitu elektrolyzérov na výrobu 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a kapacitu 
výroby vodíka; naliehavo vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby stimulovali hodnotový 
reťazec a zavádzanie čistého vodíka na trh 
s cieľom dosiahnuť jeho technologickú 
vyspelosť a schopnosť konkurovať 
nízkouhlíkovému vodíku z fosílnych 
palív14;

7. víta ambiciózne ciele Komisie 
zvýšiť kapacitu elektrolyzérov na výrobu 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a kapacitu 
výroby vodíka; naliehavo vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby stimulovali hodnotový 
reťazec a zavádzanie čistého vodíka na trh 
s cieľom dosiahnuť jeho technologickú 
vyspelosť a schopnosť konkurovať 
nízkouhlíkovému vodíku z fosílnych 
palív14; musia sa vytvoriť rámcové 
podmienky, ktoré umožnia dlhodobo 
životaschopné obchodné modely výroby a 
využívania čistého vodíka, a tým rovnaké 
podmienky pre všetky energetické nosiče;
ústrednú úlohu ako východiskový bod 
budovania konkurencieschopného a 
čistého vodíkového hospodárstva by mohli 
zohrávať regionálne centrá výroby 
vodíka, v ktorých sa sústredí výroba, 
dočasné skladovanie, distribúcia a 
použitie, a teda obsiahnu čo najviac 
segmentov hodnotového reťazca vodíka; 
tieto centrá a postupné celoplošné 
vytváranie ich sietí sa musia primerane 
podporovať; vďaka ich viditeľnosti 
možno takýmito vodíkovými centrami 
navyše pozitívne pôsobiť na verejnú 
mienku;

_________________ _________________
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14 Podľa Komisie „nízkouhlíkový vodík“ 
zahŕňa vodík z fosílnych palív so 
zachytávaním CO2 a vodík vyrábaný 
pomocou elektriny s výrazne zníženými 
emisiami skleníkových plynov počas 
celého životného cyklu výroby v porovnaní 
s existujúcou výrobou vodíka.

14 Podľa Komisie „nízkouhlíkový vodík“ 
zahŕňa vodík z fosílnych palív so 
zachytávaním CO2 a vodík vyrábaný 
pomocou elektriny s výrazne zníženými 
emisiami skleníkových plynov počas 
celého životného cyklu výroby v porovnaní 
s existujúcou výrobou vodíka.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 134
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta ambiciózne ciele Komisie 
zvýšiť kapacitu elektrolyzérov na výrobu 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a kapacitu 
výroby vodíka; naliehavo vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby stimulovali hodnotový 
reťazec a zavádzanie čistého vodíka na trh 
s cieľom dosiahnuť jeho technologickú 
vyspelosť a schopnosť konkurovať 
nízkouhlíkovému vodíku z fosílnych 
palív14;

7. víta ambiciózne ciele Komisie 
zvýšiť kapacitu elektrolyzérov na výrobu 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a kapacitu 
výroby vodíka a dosiahnuť ich 
technologickú vyspelosť a 
konkurencieschopnosť s fosílnym a 
nízkouhlíkovým vodíkom; naliehavo 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
stimulovali hodnotový reťazec a 
zavádzanie čistého a nízkouhlíkového 
vodíka; zdôrazňuje, že nízkouhlíkový 
vodík bude zohrávať v strednodobom 
horizonte dôležitú úlohu pri zmene 
nosičov energie a umožní účinné 
rozšírenie čistého vodíka; zdôrazňuje, že 
členské štáty by mali zachovať flexibilitu 
pri navrhovaní podporných opatrení 
vrátane opatrení štátnej pomoci na rozvoj 
svojich národných vodíkových 
hospodárstiev technologicky neutrálnym 
spôsobom odrážajúcim odvetvové zloženie 
ich hospodárstiev, energetický mix a 
geografické podmienky;

_________________
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14 Podľa Komisie „nízkouhlíkový vodík“ 
zahŕňa vodík z fosílnych palív so 
zachytávaním CO2 a vodík vyrábaný 
pomocou elektriny s výrazne zníženými 
emisiami skleníkových plynov počas 
celého životného cyklu výroby v porovnaní 
s existujúcou výrobou vodíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta ambiciózne ciele Komisie 
zvýšiť kapacitu elektrolyzérov na výrobu 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a kapacitu 
výroby vodíka; naliehavo vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby stimulovali hodnotový 
reťazec a zavádzanie čistého vodíka na trh 
s cieľom dosiahnuť jeho technologickú 
vyspelosť a schopnosť konkurovať 
nízkouhlíkovému vodíku z fosílnych 
palív14;

7. domnieva sa, že ambiciózne ciele 
Komisie zvýšiť kapacitu elektrolyzérov na 
výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov a 
kapacitu výroby vodíka, ako aj 
elektrifikáciu si vyžiadajú výrazné 
zvýšenie cieľa v oblasti sa energie z 
obnoviteľných zdrojov15a do roku 2030; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby stimulovali hodnotový reťazec a 
zavádzanie čistého vodíka na trh s cieľom 
dosiahnuť jeho technologickú vyspelosť a 
výrazne preskúmať naše systémy a 
štruktúry cenotvorby a zdaňovania 
zdrojov energie s cieľom internalizovať 
externé náklady ako emisie, aby sa 
preukázalo, že vodík z obnoviteľných 
zdrojov má schopnosť účinne konkurovať 
nízkouhlíkovému vodíku z fosílnych palív;

_________________ _________________
14 Podľa Komisie „nízkouhlíkový vodík“ 
zahŕňa vodík z fosílnych palív so 
zachytávaním CO2 a vodík vyrábaný 
pomocou elektriny s výrazne zníženými 
emisiami skleníkových plynov počas 
celého životného cyklu výroby v porovnaní 
s existujúcou výrobou vodíka.
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15a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 
2018 o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 136
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta ambiciózne ciele Komisie 
zvýšiť kapacitu elektrolyzérov na výrobu 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a kapacitu 
výroby vodíka; naliehavo vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby stimulovali hodnotový 
reťazec a zavádzanie čistého vodíka na trh 
s cieľom dosiahnuť jeho technologickú 
vyspelosť a schopnosť konkurovať 
nízkouhlíkovému vodíku z fosílnych 
palív14;

7. víta ambiciózne ciele Komisie 
zvýšiť kapacitu elektrolyzérov na výrobu 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a kapacitu 
výroby vodíka v súlade s identifikovaným 
prioritným dopytom; naliehavo vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby stimulovali 
hodnotový reťazec a zavádzanie čistého 
vodíka na trh s cieľom dosiahnuť jeho 
technologickú vyspelosť a schopnosť 
konkurovať nízkouhlíkovému vodíku 
z fosílnych palív14 a zároveň zaručili 
zvládnutie vplyvov výroby obnoviteľného 
vodíka na udržateľnosť, napríklad pokiaľ 
ide o využívanie vody a pôdy;

_________________ _________________
14 Podľa Komisie „nízkouhlíkový vodík“ 
zahŕňa vodík z fosílnych palív so 
zachytávaním CO2 a vodík vyrábaný 
pomocou elektriny s výrazne zníženými 
emisiami skleníkových plynov počas 
celého životného cyklu výroby v porovnaní 
s existujúcou výrobou vodíka.

14 Podľa Komisie „nízkouhlíkový vodík“ 
zahŕňa vodík z fosílnych palív so 
zachytávaním CO2 a vodík vyrábaný 
pomocou elektriny s výrazne zníženými 
emisiami skleníkových plynov počas 
celého životného cyklu výroby v porovnaní 
s existujúcou výrobou vodíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Ivo Hristov

Návrh uznesenia
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Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta ambiciózne ciele Komisie 
zvýšiť kapacitu elektrolyzérov na výrobu 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a kapacitu 
výroby vodíka; naliehavo vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby stimulovali hodnotový 
reťazec a zavádzanie čistého vodíka na trh 
s cieľom dosiahnuť jeho technologickú 
vyspelosť a schopnosť konkurovať 
nízkouhlíkovému vodíku z fosílnych 
palív14;

7. víta ambiciózne ciele Komisie 
zvýšiť kapacitu elektrolyzérov na výrobu 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a kapacitu 
výroby vodíka; naliehavo žiada Komisiu a 
členské štáty, aby odstránili existujúcu 
administratívnu záťaž a stimulovali 
hodnotový reťazec a zavádzanie čistého 
vodíka na trh poskytovaním finančných 
stimulov a osobitných systémov 
financovania na vnútroštátnej úrovni s 
cieľom dosiahnuť jeho technologickú 
vyspelosť a schopnosť konkurovať 
nízkouhlíkovému vodíku z fosílnych 
palív14;

_________________ _________________
14 Podľa Komisie „nízkouhlíkový vodík“ 
zahŕňa vodík z fosílnych palív so 
zachytávaním CO2 a vodík vyrábaný 
pomocou elektriny s výrazne zníženými 
emisiami skleníkových plynov počas 
celého životného cyklu výroby v porovnaní 
s existujúcou výrobou vodíka.

14 Podľa Komisie „nízkouhlíkový vodík“ 
zahŕňa vodík z fosílnych palív so 
zachytávaním CO2 a vodík vyrábaný 
pomocou elektriny s výrazne zníženými 
emisiami skleníkových plynov počas 
celého životného cyklu výroby v porovnaní 
s existujúcou výrobou vodíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta ambiciózne ciele Komisie 
zvýšiť kapacitu elektrolyzérov na výrobu 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a kapacitu 
výroby vodíka; naliehavo vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby stimulovali hodnotový 
reťazec a zavádzanie čistého vodíka na trh 
s cieľom dosiahnuť jeho technologickú 
vyspelosť a schopnosť konkurovať 

7. víta ambiciózne ciele Komisie 
zvýšiť kapacitu elektrolyzérov na výrobu 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a 
nízkouhlíkového vodíka a kapacitu výroby 
vodíka; naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby stimulovali hodnotový 
reťazec a zavádzanie čistého vodíka na trh 
s cieľom dosiahnuť jeho technologickú 
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nízkouhlíkovému vodíku z fosílnych 
palív14;

vyspelosť a schopnosť konkurovať 
nízkouhlíkovému vodíku; zdôrazňuje, že 
zachytávanie, používanie a ukladanie CO2 
predstavuje udržateľné a efektívne 
riešenie v procese dekarbonizácie;

_________________
14 Podľa Komisie „nízkouhlíkový vodík“ 
zahŕňa vodík z fosílnych palív so 
zachytávaním CO2 a vodík vyrábaný 
pomocou elektriny s výrazne zníženými 
emisiami skleníkových plynov počas 
celého životného cyklu výroby v porovnaní 
s existujúcou výrobou vodíka.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 139
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta ambiciózne ciele Komisie 
zvýšiť kapacitu elektrolyzérov na výrobu 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a kapacitu 
výroby vodíka; naliehavo vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby stimulovali hodnotový 
reťazec a zavádzanie čistého vodíka na trh 
s cieľom dosiahnuť jeho technologickú 
vyspelosť a schopnosť konkurovať 
nízkouhlíkovému vodíku z fosílnych 
palív14;

7. víta ambiciózne ciele Komisie 
zvýšiť kapacitu elektrolyzérov na výrobu 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a kapacitu 
výroby obnoviteľného vodíka podľa 
určených prioritných požiadaviek na tie 
využitia, ktoré nemajú iné alternatívy 
dekarbonizácie; naliehavo vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby stimulovali hodnotový 
reťazec a zavádzanie obnoviteľného 
vodíka na trh s cieľom dosiahnuť jeho 
technologickú vyspelosť;

_________________
14 Podľa Komisie „nízkouhlíkový vodík“ 
zahŕňa vodík z fosílnych palív so 
zachytávaním CO2 a vodík vyrábaný 
pomocou elektriny s výrazne zníženými 
emisiami skleníkových plynov počas 
celého životného cyklu výroby v porovnaní 
s existujúcou výrobou vodíka.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 140
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, François-
Xavier Bellamy, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, 
Christian Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven 
Schulze, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta ambiciózne ciele Komisie 
zvýšiť kapacitu elektrolyzérov na výrobu 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a kapacitu 
výroby vodíka; naliehavo vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby stimulovali hodnotový 
reťazec a zavádzanie čistého vodíka na trh 
s cieľom dosiahnuť jeho technologickú 
vyspelosť a schopnosť konkurovať 
nízkouhlíkovému vodíku z fosílnych 
palív14;

7. víta ambiciózne ciele Komisie 
zvýšiť kapacitu elektrolyzérov na výrobu 
vodíka a kapacitu výroby vodíka; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby stimulovali hodnotový reťazec a 
zavádzanie obnoviteľného a 
nízkouhlíkového vodíka na trh s cieľom 
dosiahnuť jeho technologickú vyspelosť a 
konkurencieschopnosť;

_________________
14 Podľa Komisie „nízkouhlíkový vodík“ 
zahŕňa vodík z fosílnych palív so 
zachytávaním CO2 a vodík vyrábaný 
pomocou elektriny s výrazne zníženými 
emisiami skleníkových plynov počas 
celého životného cyklu výroby v porovnaní 
s existujúcou výrobou vodíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Claudia Gamon, 
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Nicola 
Danti, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta ambiciózne ciele Komisie 7. víta ambiciózne ciele Komisie 
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zvýšiť kapacitu elektrolyzérov na výrobu 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a kapacitu 
výroby vodíka; naliehavo vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby stimulovali hodnotový 
reťazec a zavádzanie čistého vodíka na trh 
s cieľom dosiahnuť jeho technologickú 
vyspelosť a schopnosť konkurovať 
nízkouhlíkovému vodíku z fosílnych 
palív14;

zvýšiť kapacitu elektrolyzérov na výrobu 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a kapacitu 
výroby vodíka; naliehavo vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby stimulovali hodnotový 
reťazec a zavádzanie obnoviteľného 
vodíka na trh s cieľom dosiahnuť jeho 
technologickú vyspelosť a schopnosť 
konkurovať nízkouhlíkovému vodíku 
z fosílnych palív14;

_________________ _________________
14 Podľa Komisie „nízkouhlíkový vodík“ 
zahŕňa vodík z fosílnych palív so 
zachytávaním CO2 a vodík vyrábaný 
pomocou elektriny s výrazne zníženými 
emisiami skleníkových plynov počas 
celého životného cyklu výroby v porovnaní 
s existujúcou výrobou vodíka.

14 Podľa Komisie „nízkouhlíkový vodík“ 
zahŕňa vodík z fosílnych palív so 
zachytávaním CO2 a vodík vyrábaný 
pomocou elektriny s výrazne zníženými 
emisiami skleníkových plynov počas 
celého životného cyklu výroby v porovnaní 
s existujúcou výrobou vodíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Eva Maydell, François-
Xavier Bellamy

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. domnieva sa, že nízkouhlíkový 
vodík je potrebný v kombinácii so 
zachytávaním a ukladaním/využívaním 
uhlíka s cieľom vytvoriť udržateľné 
vodíkové hospodárstvo a dosiahnuť ciele 
EÚ v oblasti klímy; vyzýva preto Komisiu, 
aby v nadchádzajúcich rokoch dôkladne 
posúdila potreby EÚ v oblasti vodíka a to, 
aké zdroje energie vrátane jadrovej 
energie môžu prispieť k splneniu potreby 
s cieľom splniť ciele klimatickej 
neutrality do roku 2050, pričom zohľadní 
aspekty energetickej bezpečnosti EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 143
François-Xavier Bellamy

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že 
konkurencieschopnosť vodíka 
vyrábaného elektrolyzérom si vyžaduje 
vysoké faktory zaťaženia elektrolyzérov, 
ako aj prístup k nízkouhlíkovej elektrine 
za konkurenčné náklady; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že všetky nízkouhlíkové zdroje 
elektrickej energie by sa mali považovať 
za zdroje, ktoré zodpovedajú cieľom 
stanoveným Európskou komisiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že vodík z 
obnoviteľných zdrojov by mohol do roku 
2030 dosiahnuť 
konkurencieschopnosť16a, a preto naň 
treba zamerať všetky investície;
_________________
16a Vodíková stratégia pre klimaticky 
neutrálnu Európu (COM(2020)0301). 
European Carbon Neutrality: The 
Importance of Gas – A study for Eurogas 
(Európska uhlíková neutralita: význam 
plynu – štúdia pre združenie Eurogas).

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 145
François-Xavier Bellamy

Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. zdôrazňuje, že vodíková 
technológia existuje v priemyselných, 
chemických a zdravotných využitiach už 
viac ako štyridsať rokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
François-Xavier Bellamy

Návrh uznesenia
Odsek 7 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7c. konštatuje, že v súvislosti s 
dekarbonizáciou ponúka vodík riešenia 
prostredníctvom dvoch hlavných 
vlastností, a to ako nástroj uskladňovania 
energie a ako palivo; zdôrazňuje, že tieto 
použitia sú odlišné z hľadiska kvality, 
objemu, tlaku, dopravy atď., čo si 
vyžaduje osobitné predpisy podľa ich 
konečného použitia; zdôrazňuje, že 
prioritou je ambiciózna stratégia 
uskladňovania energie prostredníctvom 
vodíka v inovačných priemyselných 
riešeniach a riešeniach pre mobilitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
François-Xavier Bellamy

Návrh uznesenia
Odsek 7 d (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7d. pripomína, že jadrová energia nie 
je prerušovaným zdrojom elektrickej 
energie a ponúka možnosti dlhodobej 
priemyselnej výroby vodíka s najnižším 
obsahom uhlíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že v záujme 
fungujúceho a predvídateľného vnútorného 
trhu s vodíkom treba prekonať regulačné 
prekážky a vytvoriť súdržný a komplexný 
regulačný rámec; domnieva sa, že 
regulačný rámec pre trh s plynom a balík 
opatrení v oblasti čistej energie by mohli 
na tento účel slúžiť ako vzor;

8. zdôrazňuje, že v záujme 
fungujúceho a predvídateľného vnútorného 
trhu s vodíkom treba prekonať regulačné 
prekážky a vytvoriť súdržný, integrovaný a 
komplexný regulačný rámec; domnieva sa, 
že regulačný rámec pre vodík je vhodnejší 
vzhľadom na špecifické použitia čistého 
vodíka vrátane uskladňovania; potvrdzuje, 
že treba zabezpečiť vhodné prepojenia s 
ostatnými regulačnými rámcami, najmä 
so smernicou o energii z obnoviteľných 
zdrojov, pokiaľ ide o certifikáciu a 
doplnkovosť, so smernicou o energetickej 
efektívnosti s cieľom vymedziť skutočné 
potreby a znížiť náklady na 
dekarbonizáciu, s nariadením o 
infraštruktúre a s regulačnými rámcami 
pre trh s elektrinou a plynom v súvislosti s 
uskladňovaním, ako aj s rámcom pre 
odvetvie dopravy v záujme skutočnej 
integrácie odvetví;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 149
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Riho 
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Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, 
Christian Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven 
Schulze, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že v záujme 
fungujúceho a predvídateľného vnútorného 
trhu s vodíkom treba prekonať regulačné 
prekážky a vytvoriť súdržný a komplexný 
regulačný rámec; domnieva sa, že 
regulačný rámec pre trh s plynom a balík 
opatrení v oblasti čistej energie by mohli 
na tento účel slúžiť ako vzor;

8. zdôrazňuje, že v záujme 
fungujúceho a predvídateľného vnútorného 
trhu s vodíkom treba prekonať regulačné 
prekážky a Komisia by mala vytvoriť a 
navrhnúť súdržný a komplexný regulačný 
rámec pre návrh trhu s vodíkom; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje potrebu pružného 
trhu s vodíkom s cieľom uľahčiť vstup 
inovátorov na trh, aby sa v plnej miere 
využili výhody a znížili náklady na výrobu 
vodíka; domnieva sa, že regulačný rámec 
pre trh s plynom a balík opatrení v oblasti 
čistej energie by mohli na tento účel slúžiť 
ako vzor;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že v záujme 
fungujúceho a predvídateľného 
vnútorného trhu s vodíkom treba 
prekonať regulačné prekážky a vytvoriť 
súdržný a komplexný regulačný rámec; 
domnieva sa, že regulačný rámec pre trh s 
plynom a balík opatrení v oblasti čistej 
energie by mohli na tento účel slúžiť ako 
vzor;

8. zdôrazňuje, že efektívna, 
ekonomicky rozumná a udržateľná 
výroba energie s dostatočnou záťažovou 
kapacitou si nevyžaduje ďalšie trhové 
stimuly vo forme dotácií financovaných z 
daní;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 151
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Claudia Gamon, 
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun 
Bilbao Barandica

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že v záujme 
fungujúceho a predvídateľného vnútorného 
trhu s vodíkom treba prekonať regulačné 
prekážky a vytvoriť súdržný a komplexný 
regulačný rámec; domnieva sa, že 
regulačný rámec pre trh s plynom a balík 
opatrení v oblasti čistej energie by mohli 
na tento účel slúžiť ako vzor;

8. zdôrazňuje, že v záujme 
fungujúceho a predvídateľného vnútorného 
trhu s vodíkom treba prekonať regulačné 
prekážky a mal by sa rýchlo vytvoriť 
súdržný a komplexný regulačný rámec; 
domnieva sa, že regulačný rámec pre trh s 
plynom a balík opatrení v oblasti čistej 
energie by na tento účel mohli slúžiť ako 
vzor, pričom sa zohľadní, že trh s 
vodíkom ešte nie je vyspelý a je potrebné 
ho rozšíriť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že v záujme 
fungujúceho a predvídateľného 
vnútorného trhu s vodíkom treba 
prekonať regulačné prekážky a vytvoriť 
súdržný a komplexný regulačný rámec; 
domnieva sa, že regulačný rámec pre trh s 
plynom a balík opatrení v oblasti čistej 
energie by mohli na tento účel slúžiť ako 
vzor;

8. zdôrazňuje, že rýchly a 
predvídateľný rozvoj výroby a distribúcie 
obnoviteľného vodíka si vyžaduje 
demokratické verejné plánovanie, ktoré 
spája výrobcov, pracovníkov a ich odbory, 
vedcov a MVO; domnieva sa, že silné 
verejné služby, a najmä silný verejný a 
demokraticky spravovaný energetický 
systém, majú v tejto súvislosti prvoradý 
význam;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 153
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. ďalej zdôrazňuje, že vodík, najmä 
z obnoviteľných zdrojov, je a zostane, 
aspoň počas nadchádzajúceho desaťročia, 
vzácnym a nákladným zdrojom; 
pripomína, že rozvoj vodíka z 
obnoviteľných zdrojov si bude vyžadovať 
strategickú a rýchlu modernizáciu výroby 
aj distribúcie elektrickej energie z 
obnoviteľných zdrojov; zdôrazňuje preto, 
že sa musí využívať cieleným a prioritným 
spôsobom; opakuje preto absolútnu 
nevyhnutnosť verejného plánovania, 
najmä pokiaľ ide o vypracovanie plánov 
rozmiestnenia vodíkových zariadení a 
variabilných kapacít obnoviteľných 
zdrojov energie a prispôsobenia odvetví 
cieľového dopytu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva Komisiu, aby zahrnula 
právne požiadavky na európske 
udržateľné vodíkové hospodárstvo do 
svojho posúdenia vplyvu, pokiaľ ide o 
revíziu príslušných právnych predpisov s 
cieľom dosiahnuť vyššie ambície v oblasti 
klímy a zvýšiť ekonomickú príťažlivosť 
čistého vodíka; nabáda Komisiu, aby 
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preskúmala najmä smernicu o 
obnoviteľných zdrojoch energie, smernicu 
o zdaňovaní energie a smernicu o systéme 
obchodovania s emisiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Eva Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Pernille Weiss, Cristian-
Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Christian Doleschal, Salvatore De 
Meo, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. uznáva úlohu zmiešavania a 
vstrekovania vodíka do rozvodnej siete 
zemného plynu ako významnej hybnej sily 
pre počiatočné rozšírenie trhu s vodíkom 
využitím existujúcej infraštruktúry v 
prípade absencie vyhradených vodíkových 
potrubí; konštatuje, že zmiešavanie 
umožňuje výrobcom energie z 
obnoviteľných zdrojov prístup na súčasný 
trh s plynom a prispieva k dekarbonizácii 
odvetvia plynu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
rovnaké podmienky a nadčasový 
regulačný rámec pre vodík v 
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nadchádzajúcej revízii smernice 
2018/2001 [REDII]; berie na vedomie 
zahrnutie výroby, prepravy a skladovania 
obnoviteľného a nízkouhlíkového vodíka 
a zachytávania a ukladania uhlíka do 
návrhu delegovaného aktu k nariadeniu o 
taxonómii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. zdôrazňuje, že je dôležité 
stimulovať výrobu čistého vodíka, a to aj 
finančne, prostredníctvom inovačných 
riešení, ako sú napríklad prémie za čistý 
vodík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že nízkouhlíkový vodík 
môže zohrávať prechodnú úlohu pri 
budovaní vodíkového hospodárstva, ktoré 
bude prebiehať dostatočne rýchlo, aby 
sme dosiahli ciele v oblasti klímy; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila, ako dlho a v akom 
množstve približne by sa tento vodík musel 
používať na účely dekarbonizácie, kým 
túto úlohu nebude môcť zohrávať 

vypúšťa sa
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výlučne čistý vodík;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 159
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že nízkouhlíkový vodík 
môže zohrávať prechodnú úlohu pri 
budovaní vodíkového hospodárstva, ktoré 
bude prebiehať dostatočne rýchlo, aby 
sme dosiahli ciele v oblasti klímy; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila, ako dlho a v akom 
množstve približne by sa tento vodík musel 
používať na účely dekarbonizácie, kým 
túto úlohu nebude môcť zohrávať 
výlučne čistý vodík;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že nízkouhlíkový vodík 
môže zohrávať prechodnú úlohu pri 
budovaní vodíkového hospodárstva, ktoré 
bude prebiehať dostatočne rýchlo, aby 
sme dosiahli ciele v oblasti klímy; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila, ako dlho a v akom 
množstve približne by sa tento vodík musel 
používať na účely dekarbonizácie, kým 
túto úlohu nebude môcť zohrávať 
výlučne čistý vodík;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 161
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Susana Solís 
Pérez, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že nízkouhlíkový vodík 
môže zohrávať prechodnú úlohu pri 
budovaní vodíkového hospodárstva, ktoré 
bude prebiehať dostatočne rýchlo, aby sme 
dosiahli ciele v oblasti klímy; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila, ako dlho a v akom 
množstve približne by sa tento vodík 
musel používať na účely dekarbonizácie, 
kým túto úlohu nebude môcť zohrávať 
výlučne čistý vodík;

9. konštatuje, že nízkouhlíkový vodík 
vyrobený zo zemného plynu môže 
zohrávať prechodnú úlohu pri budovaní 
vodíkového hospodárstva, ktoré bude 
prebiehať dostatočne rýchlo, aby EÚ 
dosiahla ciele v oblasti klímy a životného 
prostredia; vyzýva Komisiu, aby posúdila, 
dokedy a ako dlho bude nízkouhlíkový 
vodík konkurencieschopný z hľadiska 
nákladov a v akom množstve sa tento 
vodík musí používať na účely 
dekarbonizácie, kým túto úlohu nebude 
môcť zohrávať výlučne obnoviteľný vodík; 
zdôrazňuje, že Komisia a členské štáty by 
mali byť schopné podporovať 
zachytávanie, využívanie a ukladanie 
uhlíka (CCUS) a iné nízkouhlíkové 
technológie na rýchle rozšírenie výroby 
vodíka a na dekarbonizáciu hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že nízkouhlíkový vodík 
môže zohrávať prechodnú úlohu pri 
budovaní vodíkového hospodárstva, ktoré 
bude prebiehať dostatočne rýchlo, aby sme 
dosiahli ciele v oblasti klímy; vyzýva 

9. konštatuje, že nízkouhlíkový vodík 
môže zohrávať prechodnú úlohu pri 
budovaní vodíkového hospodárstva, ktoré 
bude prebiehať dostatočne rýchlo, aby sme 
dosiahli ciele v oblasti klímy, najmä v 
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Komisiu, aby posúdila, ako dlho a v akom 
množstve približne by sa tento vodík musel 
používať na účely dekarbonizácie, kým 
túto úlohu nebude môcť zohrávať výlučne 
čistý vodík;

regiónoch, ktoré sú veľmi závislé od 
fosílnych palív, a aby sa včas dosiahla 
dekarbonizácia fosílneho vodíka; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila, v ktorých 
prípadoch, ako dlho a v akom množstve 
približne by sa tento vodík musel používať 
na účely dekarbonizácie, kým túto úlohu 
nebude môcť zohrávať výlučne čistý 
vodík; zdôrazňuje, že používanie 
nízkouhlíkového vodíka by malo prispieť 
k európskym cieľom v oblasti klímy a 
nemalo by brániť rozvoju a zavedeniu 
čistého vodíka ani viesť k závislosti od 
nízkouhlíkového vodíka a uviaznutých 
aktív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že nízkouhlíkový vodík 
môže zohrávať prechodnú úlohu pri 
budovaní vodíkového hospodárstva, ktoré 
bude prebiehať dostatočne rýchlo, aby 
sme dosiahli ciele v oblasti klímy; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila, ako dlho a v akom 
množstve približne by sa tento vodík musel 
používať na účely dekarbonizácie, kým 
túto úlohu nebude môcť zohrávať 
výlučne čistý vodík;

9. konštatuje, že výroba 
nízkouhlíkového a obnoviteľného vodíka 
má rozdielne potreby infraštruktúry a 
investícií; zdôrazňuje, že technológie na 
výrobu fosílneho vodíka s nízkym 
obsahom uhlíka takisto nie sú zavedené 
vo veľkom rozsahu, vyžadovali by si 
významný výskum a inovácie a ich vývoj 
by trval roky; zdôrazňuje, že výroba 
nízkouhlíkového vodíka by nepriniesla nič 
na riešenie emisií metánu počas životného 
cyklu plynu používaného vo výrobnom 
procese a zablokovala by investície do 
plynárenskej infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Zdzisław Krasnodębski
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v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že nízkouhlíkový vodík 
môže zohrávať prechodnú úlohu pri 
budovaní vodíkového hospodárstva, ktoré 
bude prebiehať dostatočne rýchlo, aby sme 
dosiahli ciele v oblasti klímy; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila, ako dlho a v akom 
množstve približne by sa tento vodík musel 
používať na účely dekarbonizácie, kým 
túto úlohu nebude môcť zohrávať 
výlučne čistý vodík;

9. konštatuje, že nízkouhlíkový vodík 
môže zohrávať zásadnú prechodnú úlohu 
pri budovaní vodíkového hospodárstva, 
ktoré bude prebiehať dostatočne rýchlo, 
aby sme dosiahli ciele v oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Angelika Niebler, Massimiliano Salini, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, 
Salvatore De Meo, Maria Spyraki, Riho Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva 
Maydell, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard Bentele, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, 
Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Antonio Tajani, Christian Doleschal, Sara 
Skyttedal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Sven Schulze, 
Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že nízkouhlíkový vodík 
môže zohrávať prechodnú úlohu pri 
budovaní vodíkového hospodárstva, ktoré 
bude prebiehať dostatočne rýchlo, aby 
sme dosiahli ciele v oblasti klímy; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila, ako dlho a v akom 
množstve približne by sa tento vodík musel 
používať na účely dekarbonizácie, kým 
túto úlohu nebude môcť zohrávať 
výlučne čistý vodík;

9. konštatuje, že v záujme 
vybudovania udržateľného vodíkového 
hospodárstva, ktoré bude prebiehať 
dostatočne rýchlo, aby sme dosiahli ciele v 
oblasti klímy, musí nízkouhlíkový vodík 
zohrávať dôležitú a doplnkovú úlohu pri 
zveľaďovaní trhu; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje dôležitú úlohu technológií na 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého 
(CCS); vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
technologicky neutrálny regulačný rámec 
a znížila regulačné a hospodárske 
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prekážky s cieľom podporiť rýchle 
zavádzanie nízkouhlíkového vodíka na 
trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že nízkouhlíkový vodík 
môže zohrávať prechodnú úlohu pri 
budovaní vodíkového hospodárstva, ktoré 
bude prebiehať dostatočne rýchlo, aby sme 
dosiahli ciele v oblasti klímy; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila, ako dlho a v akom 
množstve približne by sa tento vodík musel 
používať na účely dekarbonizácie, kým 
túto úlohu nebude môcť zohrávať výlučne 
čistý vodík;

9. konštatuje, že netreba zavádzať 
prechodné riešenia, ktoré by pohltili 
finančné prostriedky a oneskorili 
systematický a technologický pokrok pri 
budovaní vodíkového hospodárstva, ktoré 
bude prebiehať dostatočne rýchlo, aby sme 
dosiahli ciele v oblasti klímy; domnieva sa, 
že na dosiahnutie klimatickej neutrality 
pre odvetvia, ktoré nemajú inú možnosť, 
túto úlohu môže zohrávať výlučne čistý 
vodík;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 167
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že nízkouhlíkový vodík 
môže zohrávať prechodnú úlohu pri 
budovaní vodíkového hospodárstva, ktoré 
bude prebiehať dostatočne rýchlo, aby sme 
dosiahli ciele v oblasti klímy; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila, ako dlho a v akom 
množstve približne by sa tento vodík musel 

9. konštatuje, že nízkouhlíkový vodík 
môže zohrávať zásadnú úlohu pre 
diverzifikáciu a zavádzanie masového 
používania vodíka, ako aj zníženie 
výrobných nákladov pri budovaní 
vodíkového hospodárstva, ktoré bude 
prebiehať dostatočne rýchlo, aby sme 
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používať na účely dekarbonizácie, kým 
túto úlohu nebude môcť zohrávať 
výlučne čistý vodík;

dosiahli ciele v oblasti klímy; vyzýva 
Komisiu, aby zohľadnila európske 
energetické modely s energetickými mixmi 
elektriny, ktoré už sú do veľkej miery 
dekarbonizované;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 168
Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili, Łukasz 
Kohut, Monika Beňová, Miroslav Číž

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že nízkouhlíkový vodík 
môže zohrávať prechodnú úlohu pri 
budovaní vodíkového hospodárstva, ktoré 
bude prebiehať dostatočne rýchlo, aby sme 
dosiahli ciele v oblasti klímy; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila, ako dlho a v akom 
množstve približne by sa tento vodík musel 
používať na účely dekarbonizácie, kým 
túto úlohu nebude môcť zohrávať výlučne 
čistý vodík;

9. konštatuje, že nízkouhlíkový vodík 
môže zohrávať dôležitú prechodnú úlohu 
pri budovaní vodíkového hospodárstva, 
ktoré bude prebiehať dostatočne rýchlo, 
aby sa dosiahli ciele v oblasti klímy; 
vyzýva Komisiu, aby posúdila, ako dlho a 
v akom množstve približne by sa tento 
vodík musel používať na účely 
dekarbonizácie, kým túto úlohu nebude 
môcť zohrávať výlučne čistý vodík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že nízkouhlíkový vodík 
môže zohrávať prechodnú úlohu pri 
budovaní vodíkového hospodárstva, ktoré 
bude prebiehať dostatočne rýchlo, aby sme 
dosiahli ciele v oblasti klímy; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila, ako dlho a v akom 
množstve približne by sa tento vodík musel 

9. konštatuje, že nízkouhlíkový vodík 
bude zohrávať prechodnú úlohu pri 
budovaní vodíkového hospodárstva, ktoré 
bude prebiehať dostatočne rýchlo, aby sme 
dosiahli ciele v oblasti klímy; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila, ako dlho a v akom 
množstve približne by sa tento vodík musel 
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používať na účely dekarbonizácie, kým 
túto úlohu nebude môcť zohrávať výlučne 
čistý vodík;

používať na účely dekarbonizácie, kým 
túto úlohu nebude môcť zohrávať výlučne 
čistý vodík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. pripomína, že výroba 
nízkouhlíkového a obnoviteľného vodíka 
má odlišné potreby infraštruktúry a 
investícií, zatiaľ čo technológie na 
transformáciu vodíka založeného na 
fosílnych palivách na nízkouhlíkový vodík 
zatiaľ nie sú pripravené pre trh; 
pripomína takisto, že rok 2050 je 
vzdialený iba jeden investičný cyklus, a 
preto rýchle a účinné dosiahnutie 
klimatickej neutrality najneskôr do tohto 
roku nenecháva priestor na investície do 
prechodných riešení; okrem toho 
pripomína, že výroba vodíka s nízkym 
obsahom uhlíka nerieši ani emisie metánu 
z fosílneho plynu použitého pri výrobe 
počas životného cyklu a blokuje investície 
do plynových infraštruktúr;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že vodík, ktorý 
pochádza z fosílnych plynov 
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prostredníctvom parnej reformy metánu, 
či už zahŕňa, alebo nezahŕňa technológie 
zachytávania a ukladania oxidu 
uhličitého (CCS) a zachytávania, 
využívania a ukladania oxidu uhličitého 
(CCUS), je neudržateľný a nie je 
zlučiteľný s prechodom na spoločnosť s 
čistými nulovými emisiami skleníkových 
plynov; zdôrazňuje, že existencia 
technológií CCS a CCUS sa nepreukázala 
ako škálovateľná ani 100 % účinná; 
zdôrazňuje, že spoliehanie sa na fosílny 
plyn určite povedie k situácii, keď bude 
Únia závislá od vonkajšieho dovozu, k 
neudržateľnému využívaniu zdrojov a k 
pokračujúcim emisiám skleníkových 
plynov v dôsledku emisií metánu v celom 
hodnotovom reťazci, ako sú úniky alebo 
spaľovanie plynu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že je dôležité čo 
najskôr postupne ukončovať a nahradiť 
vodík založený na fosílnych palivách 
nízkouhlíkovým vodíkom so zameraním 
na najčistejšie technológie z hľadiska 
emisií skleníkových plynov a následne 
čistým vodíkom; nabáda Komisiu, aby 
zabezpečila internalizáciu nákladov na 
emisie skleníkových plynov počas výroby 
na trhu s vodíkom založeným na fosílnych 
palivách a aby zodpovedajúcim spôsobom 
revidovala systém ETS;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 173
Miapetra Kumpula-Natri, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Robert Hajšel

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že zvyšovanie vodíka a 
prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo 
povedie k výraznému zvýšeniu dopytu po 
elektrine; konštatuje, že dekarbonizovaná 
elektrina má dôležitú úlohu pri výrobe 
vodíka a že všetka súčasná bezuhlíková 
elektrina sa musí zohľadniť 
technologicky neutrálnym spôsobom, aby 
sa emisie mohli znížiť dostatočne rýchlo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. konštatuje, že výroba 
nízkouhlíkového vodíka by si vyžiadala 
investície do systémov zachytávania, 
ukladania a infraštruktúry na prepravu 
CO2, čo by viedlo k účinku zablokovania 
nezlučiteľnému s cieľom klimatickej 
neutrality;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 175
Josianne Cutajar, Jens Geier

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. nabáda 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili, Łukasz 
Kohut, Monika Beňová, Miroslav Číž

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. konštatuje, že vodík sa môže 
použiť na integráciu vyššieho podielu 
veternej a slnečnej energie, zatiaľ čo 
zemný plyn možno premeniť na 
nízkouhlíkový vodík za výrazne nižšie 
náklady než pri premene na elektrinu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby okamžite začali 
plánovať postupné ukončenie výroby 
vodíka z fosílnych palív; zdôrazňuje, že 
táto výroba musí nezvratne, predvídateľne 
a rýchlo klesať, až kým sa najneskôr do 
roku 2040 nevytratí; zdôrazňuje, že vodík 
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vyrobený z fosílnych palív, dokonca ani s 
technológiami CCS a CCUS, nesmie byť 
oprávnený na verejné financovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili, Łukasz 
Kohut, Monika Beňová, Miroslav Číž

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. konštatuje, že európsky trh s 
vodíkom len ťažko dokáže pokryť potreby 
výroby vodíka založenej len na 
obnoviteľnom vodíku; nabáda Komisiu, 
aby zvýšila úsilie v oblasti kapacít EÚ v 
oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a 
výrazne podporovala výskum elektrolýzy, 
uskladňovania a dopravných technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 9c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9c. domnieva sa, že vodík, ktorý 
možno vyrábať elektrolýzou jadrovej 
elektrickej energie alebo pyrolýzou, je 
dočasnou a obmedzenou alternatívou, 
ktorá môže mať obmedzený význam pre 
krátkodobú dekarbonizáciu 
priemyselného vodíka; zdôrazňuje, že v 
konečnom dôsledku a najneskôr do roku 
2030 sa tieto typy vodíka znížia až do ich 
konečného nahradenia vodíkom z 
obnoviteľných zdrojov; zdôrazňuje, že 
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tieto typy vodíka by nemali byť oprávnené 
na verejné financovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Angelika Niebler, András Gyürk, Edina Tóth, Henna Virkkunen, Salvatore De Meo, 
Maria Spyraki, Riho Terras, Tom Berendsen, Markus Pieper, Eva Maydell, Ioan-Rareş 
Bogdan, Christian Ehler, Pernille Weiss, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça 
Carvalho, Jerzy Buzek, Christian Doleschal, Pascal Arimont, Ivan Štefanec, Pilar del 
Castillo Vera, Sven Schulze, Gheorghe Falcă

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že čisté vodíkové 
hospodárstvo si vyžaduje značné 
dodatočné množstvá dostupnej energie z 
obnoviteľných zdrojov a zodpovedajúcej 
infraštruktúry; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zintenzívnili úsilie v tejto oblasti 
a zrušili dane a poplatky za elektrickú 
energiu z obnoviteľných zdrojov;

10. zdôrazňuje, že vodíkové 
hospodárstvo si vyžaduje značné 
dodatočné množstvá dostupnej energie z 
obnoviteľných zdrojov a zodpovedajúcej 
infraštruktúry; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby vypracovala jasný plán investícií do 
príslušnej infraštruktúry na výrobu, 
prepravu a distribúciu obnoviteľného a 
nízkouhlíkového vodíka; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby zintenzívnili úsilie v 
tejto oblasti a účelne využívali dane a 
poplatky za elektrickú energiu z 
obnoviteľných zdrojov používanú na 
výrobu obnoviteľného vodíka, 
podporovali technológie, ktoré prispievajú 
k dekarbonizácii hospodárstva, a zároveň 
zabránili neprimeraným narušeniam trhu 
na úkor iných zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Jens Geier
v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že čisté vodíkové 
hospodárstvo si vyžaduje značné 
dodatočné množstvá dostupnej energie z 
obnoviteľných zdrojov a zodpovedajúcej 
infraštruktúry; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zintenzívnili úsilie v tejto oblasti 
a zrušili dane a poplatky za elektrickú 
energiu z obnoviteľných zdrojov;

10. zdôrazňuje, že čisté vodíkové 
hospodárstvo si vyžaduje značné 
dodatočné množstvá dostupnej energie z 
obnoviteľných zdrojov a zodpovedajúcej 
infraštruktúry; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zintenzívnili úsilie v tejto oblasti, 
zrušili dane a poplatky za elektrickú 
energiu z obnoviteľných zdrojov a aby sa 
vyhli dvojitému zaťaženiu daní z 
elektrickej energie vyrábanej z vodíkových 
zariadení na úrovni EÚ a zároveň 
odstránili oslobodenie od platenia daní a 
poplatkov z fosílnych palív; víta plány 
Komisie zvýšiť cieľ v oblasti energie z 
obnoviteľných zdrojov do roku 2030 a 
stratégiu obnoviteľných zdrojov energie 
na mori;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Ivo Hristov

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že čisté vodíkové 
hospodárstvo si vyžaduje značné 
dodatočné množstvá dostupnej energie z 
obnoviteľných zdrojov a zodpovedajúcej 
infraštruktúry; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zintenzívnili úsilie v tejto oblasti 
a zrušili dane a poplatky za elektrickú 
energiu z obnoviteľných zdrojov;

10. zdôrazňuje, že čisté vodíkové 
hospodárstvo si v závislosti od analýzy 
nákladov vyžaduje značné dodatočné 
množstvá dostupnej energie z 
obnoviteľných zdrojov a zodpovedajúcej 
infraštruktúry potrebnej na prepravu 
energie z obnoviteľných zdrojov do miest 
výroby vodíka alebo vyrobeného vodíka 
konečným užívateľom; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby v tejto oblasti 
zintenzívnili úsilie zamerané na rozvoj 
cezhraničného partnerstva založeného na 
možnostiach jednotlivých regiónov 
vyrábať energiu z obnoviteľných zdrojov 
a čistý vodík, ako aj aby zrušili dane a 
poplatky za elektrickú energiu z 
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obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sira Rego

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že čisté vodíkové 
hospodárstvo si vyžaduje značné 
dodatočné množstvá dostupnej energie z 
obnoviteľných zdrojov a zodpovedajúcej 
infraštruktúry; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zintenzívnili úsilie v tejto oblasti 
a zrušili dane a poplatky za elektrickú 
energiu z obnoviteľných zdrojov;

10. zdôrazňuje, že čisté vodíkové 
hospodárstvo si vyžaduje značné 
dodatočné množstvá dostupnej energie z 
obnoviteľných zdrojov a zodpovedajúcej 
infraštruktúry, ktoré by nemali predĺžiť 
životnosť zariadení na výrobu elektrickej 
energie z fosílnych a jadrových palív inde 
v sieti; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zintenzívnili úsilie v tejto oblasti a 
zrušili dane a poplatky za elektrickú 
energiu z obnoviteľných zdrojov a zároveň 
ukončili dotácie a daňové výnimky pre 
fosílne palivá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Claudia Gamon, 
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, 
Dominique Riquet

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že čisté vodíkové 
hospodárstvo si vyžaduje značné 
dodatočné množstvá dostupnej energie z 
obnoviteľných zdrojov a zodpovedajúcej 
infraštruktúry; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zintenzívnili úsilie v tejto oblasti 
a zrušili dane a poplatky za elektrickú 

10. zdôrazňuje, že realizácia 
vodíkového hospodárstva si vyžaduje 
značné dodatočné množstvá dostupnej 
energie z obnoviteľných zdrojov a 
zodpovedajúcej infraštruktúry; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili 
úsilie v tejto oblasti a posilnili finančné 
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energiu z obnoviteľných zdrojov; stimuly pre energiu z obnoviteľných 
zdrojov, napríklad prostredníctvom 
stanovovania cien uhlíka a revízie 
smernice o zdaňovaní energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že čisté vodíkové 
hospodárstvo si vyžaduje značné 
dodatočné množstvá dostupnej energie z 
obnoviteľných zdrojov a zodpovedajúcej 
infraštruktúry; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zintenzívnili úsilie v tejto oblasti 
a zrušili dane a poplatky za elektrickú 
energiu z obnoviteľných zdrojov;

10. zdôrazňuje, že čisté vodíkové 
hospodárstvo si vyžaduje značné 
dodatočné množstvá dostupnej energie z 
obnoviteľných zdrojov a zodpovedajúcej 
infraštruktúry; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zintenzívnili úsilie v tejto oblasti, 
najmä zjednodušením postupov 
udeľovania povolení, a aby zrušili dane a 
poplatky, ktoré bránia ďalšiemu 
využívaniu obnoviteľnej elektriny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že čisté vodíkové 
hospodárstvo si vyžaduje značné 
dodatočné množstvá dostupnej energie z 
obnoviteľných zdrojov a zodpovedajúcej 
infraštruktúry; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zintenzívnili úsilie v tejto oblasti 
a zrušili dane a poplatky za elektrickú 
energiu z obnoviteľných zdrojov;

10. zdôrazňuje, že efektívne využívanie 
vodíka si vyžaduje značné dodatočné 
množstvá dostupnej energie, ktorá logicky 
pochádza najmä z výroby fosílnych 
energetických nosičov, a zodpovedajúcu 
infraštruktúru;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 187
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že čisté vodíkové 
hospodárstvo si vyžaduje značné 
dodatočné množstvá dostupnej energie z 
obnoviteľných zdrojov a zodpovedajúcej 
infraštruktúry; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zintenzívnili úsilie v tejto oblasti 
a zrušili dane a poplatky za elektrickú 
energiu z obnoviteľných zdrojov;

10. zdôrazňuje, že čisté vodíkové 
hospodárstvo si vyžaduje značné 
dodatočné množstvá dostupnej energie z 
obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkovej 
energie a zodpovedajúcej infraštruktúry na 
prepravu a uskladňovanie; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili 
úsilie v tejto oblasti a znížili dane a 
poplatky za elektrickú energiu z 
obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkovú 
elektrickú energiu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 188
Damien Carême
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že čisté vodíkové 
hospodárstvo si vyžaduje značné 
dodatočné množstvá dostupnej energie z 
obnoviteľných zdrojov a zodpovedajúcej 
infraštruktúry; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zintenzívnili úsilie v tejto oblasti 
a zrušili dane a poplatky za elektrickú 
energiu z obnoviteľných zdrojov;

10. zdôrazňuje, že čisté vodíkové 
hospodárstvo si vyžaduje značné 
dodatočné množstvá dostupnej energie z 
obnoviteľných zdrojov a zodpovedajúcej 
infraštruktúry; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby začali zavádzať dodatočné a 
primerané kapacity pre obnoviteľné 
zdroje na zásobovanie elektrifikácie a 
výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 189
Zdzisław Krasnodębski
v mene skupiny ECR
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Izabela-Helena 
Kloc, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že čisté vodíkové 
hospodárstvo si vyžaduje značné 
dodatočné množstvá dostupnej energie z 
obnoviteľných zdrojov a zodpovedajúcej 
infraštruktúry; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zintenzívnili úsilie v tejto oblasti 
a zrušili dane a poplatky za elektrickú 
energiu z obnoviteľných zdrojov;

10. zdôrazňuje, že čisté vodíkové 
hospodárstvo si vyžaduje značné 
dodatočné množstvá dostupnej energie z 
obnoviteľných zdrojov a zodpovedajúcej 
infraštruktúry; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zintenzívnili úsilie v tejto oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Dominique Riquet

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že čisté vodíkové 
hospodárstvo si vyžaduje značné 
dodatočné množstvá dostupnej energie z 
obnoviteľných zdrojov a zodpovedajúcej 
infraštruktúry; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zintenzívnili úsilie v tejto oblasti 
a zrušili dane a poplatky za elektrickú 
energiu z obnoviteľných zdrojov;

10. zdôrazňuje, že čisté vodíkové 
hospodárstvo si vyžaduje značné 
dodatočné množstvá dostupnej energie z 
obnoviteľných zdrojov a zodpovedajúcej 
infraštruktúry; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zintenzívnili úsilie v tejto oblasti;

Or. en


