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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο
(2020/2242(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και 
ιδίως το άρθρο 194,

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία που συνήφθη κατά την 21η Διάσκεψη των μερών της 
σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP21) στο 
Παρίσι, στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (Συμφωνία του Παρισιού),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2020, με τίτλο 
«Στρατηγική για το υδρογόνο για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη» (COM(2020)0301),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2020, με τίτλο 
«Ενέργεια για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία: Στρατηγική της ΕΕ για την 
ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος» (COM(2020)0299),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2020, με τίτλο 
«Έκθεση του 2020 σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 για την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της 
Δράσης για το κλίμα» (COM(2020)0950),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2019, με τίτλο 
«Ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της Ευρώπης για το 2030 — Επενδύουμε σε ένα 
κλιματικά ουδέτερο μέλλον προς όφελος των πολιτών μας» (COM(2020)0562),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια 
νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη» (COM(2020)0102),

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές1,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 
2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 

1 ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82.
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οδηγιών 2009/119/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 
2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»4,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 
1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/20095,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και 
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/20106, ο οποίος 
βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό αναθεώρηση,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με μια ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή προσέγγιση της αποθήκευσης ενέργειας8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία9,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κλιματική 
αλλαγή – ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, 
σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, με βάση τη Συμφωνία του 
Παρισιού10,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την ανάπτυξη 
των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ώρα για δράση!11

2 ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 1.
3 ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1.
4 ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 108.
5 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39.
6 ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129.
7 ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0198.
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0217.
11 ΕΕ C 345 της 16.10.2020, σ. 80.
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την επιτάχυνση 
της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας12,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A9-
2242/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ενέκρινε τη Συμφωνία του Παρισιού, την Πράσινη 
Συμφωνία και τον στόχο της επίτευξης μιας οικονομικά αποδοτικής και δίκαιης 
μετάβασης που θα οδηγήσει στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε μια οικονομία με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου απαιτεί μια μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας που να 
διασφαλίζει τη βιωσιμότητα, την ασφάλεια του εφοδιασμού και την οικονομική 
προσιτότητα της ενέργειας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές στους 
τομείς της βιομηχανίας, των μεταφορών και της θέρμανσης, ώστε να απαλλαγούν από 
ανθρακούχες εκπομπές τομείς όπου δεν είναι ούτε δυνατή ούτε ανταγωνιστική η άμεση 
ηλεκτροδότηση, και για την αποθήκευση ενέργειας με στόχο την εξισορρόπηση του 
ενεργειακού συστήματος, με αποτέλεσμα να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος·

1. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή 
τεχνολογική υπεροχή στον τομέα του καθαρού υδρογόνου13 μέσω μιας ανταγωνιστικής 
και βιώσιμης οικονομίας υδρογόνου με ενοποιημένη αγορά υδρογόνου· δίνει έμφαση 
στην ανάγκη για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο που θα καλύπτει 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένων των τομέων 
ζήτησης και προσφοράς, και θα συντονίζεται με τις εθνικές προσπάθειες για τη μείωση 
του κόστους του καθαρού υδρογόνου· επικροτεί, επομένως, τη στρατηγική για το 
υδρογόνο που προτείνει η Επιτροπή για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη· 

2. υπογραμμίζει ότι προέχει η αρχή «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση» και ότι η 
άμεση ηλεκτροδότηση, εφόσον είναι εφικτή, είναι η προτιμότερη επιλογή για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, δεδομένου ότι είναι οικονομικά και 
ενεργειακά αποδοτικότερη από τη χρήση καθαρού υδρογόνου·

3. είναι πεπεισμένο ότι μόνο το καθαρό υδρογόνο συμβάλλει με βιώσιμο τρόπο στην 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μακροπρόθεσμα·

Ταξινόμηση και πρότυπα υδρογόνου

12 ΕΕ C 463 της 21.12.2018, σ. 10.
13 Κατά την Επιτροπή, ως «καθαρό υδρογόνο» νοείται το υδρογόνο που παράγεται μέσω της ηλεκτρόλυσης 
ύδατος με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Μπορεί επίσης να παραχθεί μέσω της αναμόρφωσης 
βιοαερίου ή της βιοχημικής μετατροπής βιομάζας, εφόσον συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις βιωσιμότητας.
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4. πιστεύει ότι είναι υψίστης σημασίας μια κοινή νομική ταξινόμηση των διαφόρων 
τύπων υδρογόνου· επικροτεί την ταξινόμηση που πρότεινε η Επιτροπή· σημειώνει ότι 
η αποφυγή δύο ονομασιών για την ίδια κατηγορία, όπως «ανανεώσιμο» και «καθαρό» 
υδρογόνο, θα μπορούσε να αποσαφηνίσει περαιτέρω την εν λόγω ταξινόμηση·

5. υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για ευρωπαϊκά πρότυπα, συστήματα 
πιστοποίησης και επισήμανσης για καθαρό υδρογόνο, και εγγυήσεις προέλευσης για 
την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές· πιστεύει ότι θα πρέπει το καθαρό 
υδρογόνο να καθορίζεται σύμφωνα με ανεξάρτητη επιστημονικά τεκμηριωμένη 
επανεξέταση των εκπομπών καθ’ όλον τον κύκλο ζωής του· καλεί την Επιτροπή να 
παράσχει ρυθμιστικό πλαίσιο το συντομότερο δυνατόν εντός του 2021·

6. είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι η αποδοχή από το κοινό είναι το κλειδί για την επιτυχή 
δημιουργία μιας οικονομίας υδρογόνου· τονίζει, επομένως, τη σημασία της 
συμμετοχής του κοινού και των συμφεροντούχων, καθώς και των ευρωπαϊκών 
προτύπων ασφάλειας και των τεχνικών προτύπων για το υδρογόνο, καθώς και 
ποιοτικών λύσεων υδρογόνου οι οποίες τηρούν τα εν λόγω πρότυπα·

Κλιμάκωση της παραγωγής υδρογόνου

7. επικροτεί τους φιλόδοξους στόχους της Επιτροπής όσον αφορά την αύξηση της 
ικανότητας των ανανεώσιμων ηλεκτρολυτικών κυψελών υδρογόνου και της 
παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να παράσχουν κίνητρα για την αξιακή αλυσίδα και τη διείσδυση του 
καθαρού υδρογόνου στην αγορά, προκειμένου να καταστεί τεχνολογικά ώριμο και 
ανταγωνιστικό έναντι του υδρογόνου ορυκτών καυσίμων και χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών14·

8. επισημαίνει ότι, για μια λειτουργική και προβλέψιμη εσωτερική αγορά υδρογόνου, 
πρέπει να ξεπεραστούν οι ρυθμιστικοί φραγμοί και να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό 
και ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο· πιστεύει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της 
αγοράς φυσικού αερίου και η δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια θα μπορούσαν 
να χρησιμεύσουν ως πρότυπα για τον σκοπό αυτόν·

9. σημειώνει ότι, προκειμένου να οικοδομηθεί μια βιώσιμη οικονομία υδρογόνου με 
τέτοια ταχύτητα που να επιτευχθούν οι κλιματικοί μας στόχοι, μπορεί να 
διαδραματίσει μεταβατικό ρόλο το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· καλεί 
την Επιτροπή να αξιολογήσει πόσος χρόνος και πόση ποσότητα του υδρογόνου αυτού 
θα χρειαστεί κατά προσέγγιση για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
ωσότου να μπορεί να ανατεθεί ο ρόλος αυτός αποκλειστικά στο καθαρό υδρογόνο·

10. υπογραμμίζει ότι μια καθαρή οικονομία υδρογόνου απαιτεί σημαντικές πρόσθετες 
ποσότητες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε προσιτές τιμές και τις αντίστοιχες 
υποδομές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους 
στον τομέα αυτόν και να καταργήσουν τους φόρους και τις εισφορές που 

14 Κατά την Επιτροπή, το «υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» περιλαμβάνει το υδρογόνο ορυκτών 
καυσίμων με δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα και το υδρογόνο που βασίζεται στην ηλεκτρική ενέργεια, με 
σημαντικά μειωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου καθ’ όλον τον κύκλο ζωής σε σύγκριση με την 
υφιστάμενη παραγωγή υδρογόνου.
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επιβάλλονται στην ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

Υποδομές υδρογόνου

11. δίνει έμφαση στην καίρια ανάγκη για υποδομές παραγωγής και μεταφοράς υδρογόνου 
και την παράλληλη ανάπτυξη της ζήτησης και της προσφοράς· επικροτεί, στο πλαίσιο 
αυτό, την πρόθεση της Επιτροπής να αναθεωρήσει τον κανονισμό αριθ. 347/2013, της 
17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές 
ενεργειακές υποδομές (κανονισμός ΔΕΔ-Ε)15· σημειώνει ότι, παρά τη συγκέντρωση 
σε βιομηχανικούς συνεργατικούς σχηματισμούς κατά την πρώτη φάση, θα έπρεπε να 
έχουν ήδη αναληφθεί ο σχεδιασμός των υποδομών μεταφοράς σε μεγαλύτερες 
αποστάσεις και η ρύθμισή τους·

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη δυνατότητα 
αναπροσαρμογής της χρήσης των υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου για τη 
μεταφορά καθαρού υδρογόνου, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η οικονομική 
αποδοτικότητα και να ελαχιστοποιηθούν το επενδυτικό κόστος και το σταθμισμένο 
κόστος μεταφοράς·

Ζήτηση για υδρογόνο

13. επισημαίνει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ταχεία διείσδυση του καθαρού υδρογόνου 
στην αγορά και να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός στη χρήση άνθρακα, πρέπει να αυξηθεί 
η ζήτηση καθαρού υδρογόνου· αναγνωρίζει ότι θα πρέπει η ζήτηση υδρογόνου να 
εστιάσει αρχικά σε τομείς όπου η χρήση υδρογόνου είναι σχεδόν ανταγωνιστική ή που 
αδυνατούν να απαλλαγούν αυτή τη στιγμή από τις ανθρακούχες εκπομπές με άλλους 
τρόπους· πιστεύει ότι, για τους εν λόγω τομείς, θα πρέπει να θεσπιστούν χάρτες 
πορείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη της ζήτησης, τις επενδύσεις και τις 
ερευνητικές ανάγκες· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πολιτικές για την πλευρά της 
ζήτησης, όπως οι ποσοστώσεις για τη χρήση καθαρού υδρογόνου σε συγκεκριμένους 
τομείς και οι συμβάσεις επί διαφοράς για τον άνθρακα, είναι απαραίτητες για την 
προώθηση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω του καθαρού 
υδρογόνου·

Έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και χρηματοδότηση 

14. τονίζει τη σημασία της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας κατά μήκος της 
αξιακής αλυσίδας, και των έργων επίδειξης σε βιομηχανική κλίμακα, προκειμένου να 
καταστεί ανταγωνιστικό το καθαρό υδρογόνο· πιστεύει ότι είναι υψίστης σημασίας η 
συμμετοχή των ΜΜΕ και ο εφοδιασμός των εργαζομένων με επαρκείς γνώσεις 
σχετικά με το υδρογόνο·

15. υπογραμμίζει ότι χρειάζονται σημαντικά ποσά επενδύσεων για να καταστεί 
ανταγωνιστικό το καθαρό υδρογόνο, και ότι ευρωπαϊκά προγράμματα και 
χρηματοδοτικά μέσα, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο μηχανισμός 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», το InvestEU και το Ταμείο Καινοτομίας του ΣΕΔΕ, 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση μιας καθαρής οικονομίας υδρογόνου· 
αποδοκιμάζει κάθετα τις περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο στα μέσα αυτά· καλεί 

15 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39.
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την Επιτροπή να αναπτύξει μια συντονισμένη επενδυτική στρατηγική για το καθαρό 
υδρογόνο· 

16. επικροτεί την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο και τα σημαντικά έργα 
κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ως σημαντικά μέσα για την ενίσχυση των 
επενδύσεων στο καθαρό υδρογόνο· προτρέπει τη Συμμαχία να καταρτίσει ένα 
επενδυτικό θεματολόγιο και έναν δίαυλο έργων που θα μπορούν να εξασφαλίσουν το 
συντομότερο δυνατόν την υλοποίηση των στόχων για το υδρογόνο τους οποίους έθεσε 
η Επιτροπή· επικροτεί το σχέδιο της Επιτροπής να αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες 
γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε να συμπεριλαμβάνουν το καθαρό υδρογόνο·

17. τονίζει το έργο της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (ΚΕ 
ΚΚΥ)· ζητεί από την Επιτροπή να την αξιοποιήσει ως κέντρο ικανοτήτων για καθαρό 
υδρογόνο·

Διεθνής συνεργασία για το υδρογόνο

18. πιστεύει ότι ενδεχομένως να αποβεί αναγκαία η εισαγωγή καθαρού υδρογόνου για την 
κάλυψη της ευρωπαϊκής ζήτησης· καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει αμοιβαία 
επωφελή συνεργασία με τις γειτονικές περιοχές· 

19. είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει η ΕΕ να προσπαθήσει να προωθήσει διεθνώς τα 
πρότυπά της για το υδρογόνο και, επομένως, να καταστήσει το υδρογόνο μέρος της 
διεθνούς συνεργασίας της· 

Ο ρόλος του υδρογόνου σε ένα ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα

20. υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα προκειμένου να 
επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα έως το 2050· πιστεύει ότι η ενοποίηση των 
δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και υδρογόνου είναι επωφελής για μια 
εύρυθμα λειτουργούσα αγορά υδρογόνου και ενέργειας· επικροτεί τη συμπερίληψη 
του υδρογόνου στη στρατηγική της Επιτροπής για την ενοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος· πιστεύει ότι το καθαρό υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο 
όσον αφορά την αποθήκευση ενέργειας για την εξισορρόπηση της διαλείπουσας 
προσφοράς και ζήτησης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 

°

° °

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα σε όλα τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και στα κράτη μέλη.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τη Συμφωνία του Παρισιού και δεσμεύτηκε με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 μέσω δίκαιης μετάβασης. 
Η μετάβαση αυτή συνεπάγεται την απαλλαγή όλων των οικονομικών τομέων από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της ενέργειας και των τομέων που 
είναι δύσκολο να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η μετάβαση προς ένα σύστημα 
καθαρής ενέργειας πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια του εφοδιασμού και την οικονομική 
προσιτότητα της ενέργειας. 

Το υδρογόνο που παράγεται μέσω ηλεκτρόλυσης, με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μετάβαση αυτή, δεδομένου ότι αποτελεί 
καθαρή εναλλακτική λύση αντί των ορυκτών καυσίμων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
διάφορους σκοπούς, μεταξύ άλλων ως πρώτη ύλη για βιομηχανικές διεργασίες, κυψέλες 
καυσίμου και την αποθήκευση ενέργειας. Μπορεί να συμβάλει στην απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές των τομέων που είναι δύσκολο να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες 
εκπομπές, όπου η άμεση ηλεκτροδότηση δεν είναι ακόμη δυνατή ή οικονομικά αποδοτική. 
Ωστόσο, το υδρογόνο αντιπροσωπεύει μικρό μόνο μέρος του ευρωπαϊκού ενεργειακού 
μείγματος, ενώ το 95 % της παραγωγής υδρογόνου βασίζεται σήμερα σε ορυκτά καύσιμα1. 
Επιπλέον, το καθαρό υδρογόνο δεν είναι ακόμη ανταγωνιστικό σε σύγκριση με το υδρογόνο 
ορυκτών καυσίμων και το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών2.

Επομένως, πρέπει η ΕΕ να αναπτύξει μια βιώσιμη οικονομία υδρογόνου που θα έχει ως στόχο 
να καταστήσει ανταγωνιστικό το καθαρό υδρογόνο το συντομότερο δυνατόν. Μια επιτυχημένη 
οικονομία υδρογόνου με ευρωπαϊκή τεχνολογική υπεροχή θα μπορούσε να βοηθήσει την ΕΕ 
να ενισχύσει την οικονομία της και να δημιουργήσει διαχρονικές θέσεις εργασίας, ιδίως μετά 
την οικονομική ύφεση λόγω της πανδημίας COVID-19. Για τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαία 
μια στρατηγική για το υδρογόνο που θα καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του υδρογόνου, 
θα περιλαμβάνει τους τομείς της ζήτησης και της προσφοράς, και θα συντονίζεται με τις 
εθνικές προσπάθειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση 
αυτή εγκρίνοντας τη «Στρατηγική για το υδρογόνο για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη» τον 
Ιούλιο του 2020. Η παρούσα έκθεση αποσκοπεί στην ανάλυση των πολιτικών, οικονομικών 
και τεχνολογικών αναγκών για μια βιώσιμη οικονομία του υδρογόνου στην ΕΕ, 
συμπληρώνοντας έτσι τη στρατηγική που προτείνει η Επιτροπή. 

Ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι το υδρογόνο δεν αποτελεί πανάκεια για την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να προέχει η αρχή «προτεραιότητα στην 
ενεργειακή απόδοση» και θα πρέπει η άμεση ηλεκτροδότηση, εφόσον είναι τεχνολογικά και 
οικονομικά εφικτή, να θεωρείται η προτιμότερη επιλογή για την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, δεδομένου ότι μπορεί να είναι οικονομικά και ενεργειακά 
αποδοτικότερη λόγω της απώλειας απόδοσης κατά την παραγωγή υδρογόνου. 

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Παραγωγή υδρογόνου στην Ευρώπη: Επισκόπηση των βασικών μειονεκτημάτων και 
πλεονεκτημάτων, Ιούλιος του 2020
 https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1
2 Στην παρούσα έκθεση, ο εισηγητής χρησιμοποιεί για τους διάφορους τύπους υδρογόνου την ορολογία που 
προτείνει η Επιτροπή στην ανακοίνωση με τίτλο «Στρατηγική για το υδρογόνο για μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη».

https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1
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Η ΕΕ πρέπει να βασίσει την οικονομία του υδρογόνου στο καθαρό υδρογόνο, δεδομένου ότι 
μόνο το καθαρό υδρογόνο είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα. Προκειμένου να επιταχυνθεί η 
παραγωγή υδρογόνου και να εδραιωθεί η οικονομία του καθαρού υδρογόνου με τέτοια 
ταχύτητα που να επιτευχθούν οι κλιματικοί μας στόχοι, το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών μπορεί να διαδραματίσει μεταβατικό ρόλο, καθώς το καθαρό υδρογόνο δεν είναι 
ακόμη επαρκώς άφθονο και ανταγωνιστικό. Θα πρέπει η Επιτροπή να αξιολογήσει πόσος 
χρόνος και πόση ποσότητα υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών θα χρειαστεί κατά τη 
διάρκεια της μεταβατικής αυτής φάσης. Είναι σημαντικό να καταργηθεί σταδιακά το υδρογόνο 
ορυκτών καυσίμων το συντομότερο δυνατόν.

Ταξινόμηση και πρότυπα υδρογόνου 

Ο εισηγητής πιστεύει ότι, προκειμένου να ορισθούν οι διάφοροι τύποι υδρογόνου, απαιτείται 
ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης. Η προτεινόμενη από την Επιτροπή ταξινόμηση, 
η οποία βασίζεται στην περιεκτικότητα του υδρογόνου σε άνθρακα και απομακρύνεται από την 
ευρέως χρησιμοποιούμενη χρωματική προσέγγιση, φαίνεται να αποτελεί καλή λύση. Ωστόσο, 
θα πρέπει να αποφεύγονται διαφορετικές ονομασίες για τον ίδιο τύπο υδρογόνου, όπως 
«ανανεώσιμο» και «καθαρό» υδρογόνο.

Επιπλέον, πρέπει να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε με σαφήνεια το καθαρό υδρογόνο. 
Για τον σκοπό αυτόν, ο εισηγητής προτείνει να αναπτυχθούν πρότυπα και ένα ευρωπαϊκό 
σύστημα πιστοποίησης και επισήμανσης που θα βασίζεται σε ανεξάρτητη επιστημονικά 
τεκμηριωμένη επανεξέταση των εκπομπών καθ’ όλον τον κύκλο ζωής της παραγωγής 
υδρογόνου. Δεδομένου ότι η παραγωγή καθαρού υδρογόνου βασίζεται σε ηλεκτρική ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές, χρειαζόμαστε επίσης εγγυήσεις όσον αφορά την προέλευση της 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά ώστε να είναι 
σε θέση οι καταναλωτές υδρογόνου να επενδύουν συνειδητά σε επιλογές καθαρού υδρογόνου.

Η αποδοχή από το κοινό είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης οικονομίας 
υδρογόνου. Προκειμένου να αυξηθεί η αποδοχή από το κοινό, είναι ζωτικής σημασίας η 
συμμετοχή των πολιτών και των συμφεροντούχων στην οικονομία του υδρογόνου. Πρέπει 
επίσης να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ διαθέτει τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και τεχνικά 
πρότυπα για το υδρογόνο, και ότι εφαρμόζει αποκλειστικά λύσεις υδρογόνου οι οποίες τηρούν 
τα εν λόγω πρότυπα. Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής επικροτεί το έργο της επιχείρησης 
«Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» όσον αφορά την ασφάλεια, το οποίο θα μπορούσε να 
αξιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως κέντρο ικανοτήτων για το υδρογόνο.

Κλιμάκωση της παραγωγής υδρογόνου

Πρέπει να αναλάβουμε δράση τώρα ώστε να αυξήσουμε την παραγωγή καθαρού υδρογόνου 
στην Ευρώπη. Η Επιτροπή παρουσίασε στη στρατηγική της φιλόδοξους στόχους για την 
κλιμάκωση της παραγωγής καθαρού υδρογόνου, με την αύξηση της ικανότητας των 
ανανεώσιμων ηλεκτρολυτικών κυψελών υδρογόνου. Για την επίτευξη των στόχων αυτών και 
τη δημιουργία μιας λειτουργικής και προβλέψιμης αγοράς καθαρού υδρογόνου που θα 
προσελκύει επενδύσεις, πρέπει να αρθούν οι ρυθμιστικοί φραγμοί και να θεσπιστεί ένα 
ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για την αγορά υδρογόνου. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της 
αγοράς φυσικού αερίου της ΕΕ, λόγω των κοινών χαρακτηριστικών του υδρογόνου και του 
φυσικού αερίου, και η δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια, λόγω της ολιστικής της 
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προσέγγισης όσον αφορά την επανεξέταση της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας, θα 
μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως πρότυπα για το εν λόγω ρυθμιστικό πλαίσιο.

Για την παραγωγή καθαρού υδρογόνου απαιτούνται σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Επομένως, προκειμένου να επιταχυνθεί η παραγωγή 
καθαρού υδρογόνου, πρέπει η ΕΕ να δημιουργήσει επαρκή πρόσθετη παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές. Αυτό συμβαδίζει με την παροχή των αναγκαίων υποδομών για τη 
μεταφορά ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε εγκαταστάσεις παραγωγής υδρογόνου. 
Δεδομένου ότι εξακολουθούν να υφίστανται κενά στις υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας εντός 
της ΕΕ, θα πρέπει η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι θα παρασχεθούν οι 
ελλείπουσες υποδομές το συντομότερο δυνατόν. Επιπλέον, δεδομένου ότι η ηλεκτρική 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ευθύνεται για σημαντικό μέρος του κόστους παραγωγής 
καθαρού υδρογόνου, είναι σημαντικό, προκειμένου να επιτευχθεί ανταγωνιστικότητα, να 
μειωθεί το κόστος με την κατάργηση των φόρων και των εισφορών που επιβάλλονται στην 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. 

Υποδομές υδρογόνου

Ο εισηγητής σημειώνει την έλλειψη υποδομών υδρογόνου στην ΕΕ. Θα πρέπει η ΕΕ να μην 
εμπλακεί στον προσδιορισμό της αιτιακής σχέσης ανάμεσα στις υποδομές υδρογόνου, τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής και τη ζήτηση. Πρέπει να αναπτύξουμε εξαρχής όλα τα στοιχεία. 
Θα πρέπει η ΕΕ να παράσχει κίνητρα για την ανάπτυξη υποδομών, π.χ. με την αναθεώρηση 
του κανονισμού ΔΕΔ-Ε. Ο εισηγητής συμφωνεί με την προσέγγιση της Επιτροπής να σχεδιάσει 
εξαρχής τις υποδομές μεταφοράς μεσαίας εμβέλειας και νευραλγικής σημασίας, ώστε να 
διαμορφωθεί μια πλήρως ανεπτυγμένη εσωτερική αγορά υδρογόνου το συντομότερο δυνατόν.

Δεδομένου ότι η δημιουργία μιας οικονομίας υδρογόνου θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις, 
είναι σημαντική η οικονομική αποδοτικότητα. Θα μπορούσε να αναπροσαρμοστεί η χρήση των 
υφιστάμενων υποδομών φυσικού αερίου για καθαρό υδρογόνο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν το 
επενδυτικό κόστος και το σταθμισμένο κόστος μεταφοράς. Επομένως, θα πρέπει να 
αξιολογηθεί η δυνατότητα αυτή σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Ζήτηση για υδρογόνο

Η πλευρά της ζήτησης αποτελεί καίρια πτυχή για την ανάπτυξη μιας αγοράς καθαρού 
υδρογόνου, καθώς η υψηλή ζήτηση μπορεί να επιταχύνει τη διείσδυση του καθαρού υδρογόνου 
στην αγορά. Επιπλέον, μπορεί να συμβάλει στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. 
Ωστόσο, για να αυξηθεί η ζήτηση, πρέπει το καθαρό υδρογόνο να καταστεί επιχειρηματικά 
ενδιαφέρον. Πρέπει οι επενδύσεις σε καθαρό υδρογόνο να είναι πιο ελκυστικές από τις 
επενδύσεις σε λύσεις ορυκτών καυσίμων. Μόνο τότε θα είναι σε θέση η ΕΕ να αποτρέψει τον 
εγκλωβισμό στη χρήση άνθρακα. Επομένως, θα πρέπει η χρήση καθαρού υδρογόνου και, για 
μια μεταβατική περίοδο, υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών να επικεντρωθεί σε 
τομείς όπου η χρήση υδρογόνου είναι σχεδόν ανταγωνιστική ή που αδυνατούν να απαλλαγούν 
αυτή τη στιγμή από τις ανθρακούχες εκπομπές με άλλους τρόπους. 

Προκειμένου να υπάρχει καλύτερη εποπτεία του απαιτούμενου καθαρού υδρογόνου και 
υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, ο εισηγητής προτείνει να καταρτιστούν 
τομεακοί χάρτες πορείας που θα περιγράφουν την εξέλιξη της ζήτησης υδρογόνου και των 
επενδυτικών και ερευνητικών αναγκών των τομέων της ζήτησης. Θα πρέπει αυτοί οι χάρτες 
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πορείας να καταρτίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε στενή συνεργασία μεταξύ των 
συμφεροντούχων και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. 

Η Επιτροπή αναφέρει στη στρατηγική της τη σημασία των πολιτικών για τη στήριξη και την 
ανάπτυξη της ζήτησης. Λόγω της τρέχουσας έλλειψης ανταγωνιστικότητας του καθαρού 
υδρογόνου, θα πρέπει όντως να εξετάσουμε το ενδεχόμενο θέσπισης πολιτικών όπως οι 
ποσοστώσεις για τη χρήση καθαρού υδρογόνου στους τομείς ενδιαφέροντος. Θα πρέπει επίσης 
να ληφθούν υπόψη καινοτόμα μέτρα, όπως οι συμβάσεις επί διαφοράς για τον άνθρακα. 
Ωστόσο, πρέπει η Επιτροπή να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίον θα μπορούσαν να 
χρηματοδοτηθούν και να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά.
 
Έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και χρηματοδότηση 

Για να μειωθεί το κόστος του καθαρού υδρογόνου και για σκοπούς βελτιστοποίησης, είναι 
απαραίτητη η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα καθαρού 
υδρογόνου. Χρειαζόμαστε επίσης έργα επίδειξης σε βιομηχανική κλίμακα για να είμαστε σε 
θέση να υλοποιήσουμε λύσεις υδρογόνου σε τομείς ζήτησης. Η ΕΕ χρειάζεται να διασφαλίσει 
την πλήρη συμμετοχή των ΜΜΕ, καθώς κάποιες μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις, 
ενώ άλλες ενδέχεται να διαθέτουν περιορισμένους πόρους για να επωφεληθούν από τις λύσεις 
καθαρού υδρογόνου ώστε να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες εκπομπές. Πρέπει επίσης να 
διασφαλίσουμε ότι το εργατικό δυναμικό μας είναι εφοδιασμένο με επαρκείς γνώσεις σχετικά 
με τις τεχνολογίες καθαρού υδρογόνου, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλειά τους.

Ο εισηγητής υπογραμμίζει τις μεγάλες επενδυτικές ανάγκες για τη δημιουργία μιας καθαρής 
οικονομίας υδρογόνου. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στη χρηματοδότηση έργων καθαρού υδρογόνου και στην προσέλκυση πρόσθετων 
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το InvestEU και το Ταμείο Καινοτομίας του ΣΕΔΕ 
μπορούν να προωθήσουν μια καθαρή οικονομία υδρογόνου. Είναι επιτακτική ανάγκη να 
διαθέτουν επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους τα προγράμματα αυτά. Επομένως, ο εισηγητής 
αποδοκιμάζει τις δημοσιονομικές περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο σε σύγκριση με την 
πρόταση της Επιτροπής. 

Εκτός από τα προγράμματα αυτά, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο και τα 
σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος μπορούν να συμβάλουν στη 
χρηματοδότηση της οικονομίας του υδρογόνου. Με βάση την εμπειρογνωμοσύνη που 
συγκεντρώνει, θα πρέπει η Συμμαχία να συμβάλει στον εντοπισμό συγκεκριμένων 
ελπιδοφόρων έργων και επενδυτικών αναγκών για την κατάρτιση διαύλου έργων και 
επενδυτικού θεματολογίου. Επιπλέον, θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές 
για τις κρατικές ενισχύσεις και να θεσπιστεί κεφάλαιο για τις τεχνολογίες καθαρού υδρογόνου, 
ώστε να μπορούν οι κατευθυντήριες γραμμές να στηρίζουν και να μην παρεμποδίζουν την 
ανάπτυξη του καθαρού υδρογόνου. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την πληθώρα ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων που μπορούν να συμβάλουν στη χρηματοδότηση του καθαρού υδρογόνου, είναι 
σημαντικό να αναπτύξει η ΕΕ μια συντονισμένη επενδυτική στρατηγική η οποία θα επιτρέπει 
στα έργα να λαμβάνουν χρηματοδότηση από διάφορα προγράμματα και θα διασφαλίζει ότι 
βασίζονται εύλογα το ένα στο άλλο. 

Διεθνής συνεργασία για το υδρογόνο
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Ο εισηγητής πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή καθαρού υδρογόνου καθαυτή ενδέχεται να 
μην επαρκεί για την κάλυψη της ευρωπαϊκής ζήτησης, καθώς απαιτούνται μεγάλες ποσότητες 
για την απαλλαγή ορισμένων τομέων από τις ανθρακούχες εκπομπές. Επομένως, θα πρέπει η 
ΕΕ να δρομολογήσει συνεργασία για την παραγωγή καθαρού υδρογόνου με γειτονικές 
περιοχές, όπως τα Βαλκάνια ή η Βόρεια Αφρική, για σκοπούς εισαγωγής. Θα πρέπει να 
εγγυάται ότι η συνεργασία αυτή είναι επωφελής για τις συνεργαζόμενες περιοχές όσον αφορά 
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
των Ηνωμένων Εθνών και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Επίσης, θα πρέπει το καθαρό υδρογόνο να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διεθνούς 
συνεργασίας της ΕΕ εν γένει, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής διπλωματίας, για την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την προώθηση των ευρωπαϊκών προτύπων υδρογόνου.

Ο ρόλος του υδρογόνου σε ένα ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα

Τέλος, ο εισηγητής υπογραμμίζει τη σημασία ενός ενοποιημένου ενεργειακού συστήματος για 
την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να συντονιστούν τα δίκτυα φυσικού αερίου, 
ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου. Εν προκειμένω, το υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει 
καίριο ρόλο όσον αφορά την αποθήκευση ενέργειας για την εξισορρόπηση της διαλείπουσας 
προσφοράς και ζήτησης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η λύση αυτή δεν είναι ακόμη 
ανταγωνιστική και η ΕΕ χρειάζεται περαιτέρω επενδύσεις για τον σκοπό αυτόν. Ο εισηγητής 
επικροτεί την ευθυγράμμιση των στρατηγικών για το υδρογόνο και την ενοποίηση των 
ενεργειακών συστημάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση, υπό την αποκλειστική 
ευθύνη του εισηγητή. Στον εισηγητή κατατέθηκαν απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες ή τα 
ακόλουθα πρόσωπα κατά την εκπόνηση του σχεδίου έκθεσης:

Οντότητα και/ή πρόσωπο
Amprion
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 
Bundesverband Deutscher Industrie
Bundesverband Energiespeicher
Cefic
CEPS Energy Climate House
Deutsche Industrie- und Handelskammer
Deutsche Umwelthilfe
E3G
EnBW
Energy Storage Association
ENTSO-E
E.on
Eurogas
European Commission 
European Committee of the Regions
Europex
European University Institute
Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking
Hydrogen Europe
Iberdrola
International Association of Oil and Gas Producers
International Energy Agency
Oersted
Open Grid Europe
RWE 
Sandbag
Siemens 
STEAG
TenneT
Transport & Environment
Uniper
Vattenfall
Verband der Chemischen Industrie 
Verbund
Weltenergierat Deutschland
WindEurope
Wirtschaftsvereinigung Stahl
Zero Emissions Platform


