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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar Straitéis Eorpach i ndáil le Hidrigin
(2020/2242(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), agus go háirithe 
Airteagal 194 de,

– ag féachaint don Chomhaontú a glacadh ag 21ú Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-
Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (COP21) i bPáras an 12 
Nollaig 2015 (Comhaontú Pháras),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 8 Iúil 2020 dar teideal ‘A hydrogen 
strategy for a climate-neutral Europe’ (COM(2020)0301) (Straitéis hidrigine d’Eoraip 
aeráidneodrach),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 8 Iúil 2020 dar teideal ‘Powering a 
climate-neutral economy: An EU Strategy for Energy System Integration’ 
(COM(2020)0299) (Geilleagar aeráidneodrach a chumhachtú: Straitéis Eorpach um 
Lánpháirtiú Córas Fuinnimh),

– ag féachaint do thuarascáil an Choimisiúin an 14 Deireadh Fómhair 2020 dar teideal 
‘2020 report on the State of the Energy Union pursuant to Regulation (EU) 2018/1999 
on Governance of the Energy Union and Climate Action’ (COM(2020)0950) 
(Tuarascáil 2020 ar Staid an Aontais Fuinnimh de bhun Rialachán (AE) 2018/2019 
maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 17 Meán Fómhair 2020 dar teideal 
‘Stepping up Europe’s 2030 climate ambition - Investing in a climate-neutral future for 
the benefit of our people’ (COM(2020)0562) (Ag cur le huaillmhian 2030 na hEorpa 
don aeráid - Infheistiú i dtodhchaí aeráidneodrach chun leas ár bpobail)

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 11 Nollaig 2019 maidir leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip (COM(2019)0640),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 10 Márta 2020 dar teideal ‘Straitéis 
Thionsclaíoch Nua don Eoraip’ (COM(2020)0102),

– ag féachaint do Threoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn1,

 ag féachaint do Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na 
Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 663/2009 agus (CE) 
Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 94/22/CE, 

1 IO L 328, 21.12.2018, lch. 82.
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98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/AE, 2012/27/AE agus 2013/30/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 2009/119/CE agus (AE) 
2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle2,

– ag féachaint do Threoir 2014/94/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 
Deireadh Fómhair 2014 maidir le bonneagar breoslaí malartacha a úsáid3,

– ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 559/2014 ón gComhairle an 6 Bealtaine 2014 
lena mbunaítear Comhghnóthas um Chealla Breosla agus um Hidrigin 24,

– ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-
Eorpaigh fuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE agus lena 
leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 713/2009, (CE) Uimh. 714/2009 agus (CE) 
Uimh. 715/20095,

– ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, 
lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/20106 a bhfuil athbhreithniú á 
dhéanamh air faoi láthair,

– ag féachaint do Threoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 
Deireadh Fómhair 2003 lena mbunaítear scéim i ndáil le trádáil ar lamháltais i gcomhair 
astaíochtaí gáis cheaptha teasa laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 
96/61/CE ón gComhairle7,

– ag féachaint dá rún an 10 Iúil 2020 maidir le cur chuige cuimsitheach Eorpach i dtaca le 
stóráil fuinnimh de8,

– ag féachaint dá rún an 15 Eanáir 2020 maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip9,

– ag féachaint dá rún an 14 Márta 2019 maidir leis ‘an Athrú Aeráide – Fís straitéiseach 
fhadtéarmach Eorpach do gheilleagar a bheidh rathúil, nua-aimseartha, iomaíoch agus 
neodrach ó thaobh na haeráide de i gcomhréir le Comhaontú Pháras’10,

– ag féachaint dá rún an 25 Deireadh Fómhair 2018 maidir le ‘hImscaradh bonneagair i 
gcomhair breoslaí malartacha san Aontas Eorpach: tá sé in am gníomhú!’11,

– ag féachaint dá rún an 6 Feabhra 2018 maidir le dlús a chur le nuálaíocht an fhuinnimh 

2 IO L 328, 21.12.2018, lch. 1.
3 IO L 307, 28.10.2014, lch. 1.
4 IO L 169, 7.6.2014, lch. 108.
5 IO L 115, 25.4.2013, lch. 39.
6 IO L 348, 20.12.2013, lch. 129.
7 IO L 275, 25.10.2003, lch. 32.
8 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0198.
9 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0005.
10 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0217.
11 IO C 345, 16.10.2020, lch. 80.
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ghlain12,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia agus ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um 
Fhuinneamh (A9-2242/2020),

A. de bhrí gur fhormhuinigh an tAontas Eorpach Comhaontú Pháras, an Comhaontú Glas 
don Eoraip agus an sprioc chun aistriú cost-éifeachtach chothrom i dtreo na 
haeráidneodrachta a bhaint amach faoi 2050;

B. de bhrí go n-éilíonn an t-aistriú chuig geilleagar aeráidneodrach aistriú fuinnimh ghlain 
faoina n-áiritheofar inbhuanaitheacht, cinnteacht an tsoláthair agus inacmhainneacht 
fuinnimh;

C. de bhrí go bhféadfar hidrigin a úsáid i bhfeidhmiúcháin tionscail, iompair agus téimh 
chun earnálacha a dhícharbónú nach mbeadh sé indéanta ná iomaíoch leictriú díreach a 
dhéanamh orthu, agus chun an córas fuinnimh a chothromú trí bhíthin stóráil fuinnimh 
ionas go mbeadh ról suntasach á imirt aici dá réir i gcóras fuinnimh comhtháite;

1. á chur i bhfáth go bhfuil sé riachtanach ceannas teicneolaíoch na hEorpa maidir le 
hidrigin ghlan13 a choinneáil agus a fhorbairt a thuilleadh trí gheilleagar hidrigine 
iomaíoch, inbhuanaithe ina mbeidh margadh comhtháite hidrigine; ag cur béim ar an 
bhfíoras go bhfuil sé riachtanach, faoi straitéis Eorpach i ndáil le hidrigin, go ndéanfaí 
gach gné de shlabhra luacha na hidrigine a chumhdach, lena n-áirítear earnáil an éilimh 
agus earnáil an tsoláthair, agus go ndéanfaí í a chomhordú le hiarrachtaí na mBallstát ar 
costais hidrigine glaine a laghdú; á chur in iúl, dá réir sin, gur geal léi an straitéis 
hidrigine maidir le hEoraip aeráidneodrach atá á moladh ag an gCoimisiún; 

2. á chur i bhfios go láidir gur ag an mbunphrionsabal éifeachtúlachta fuinnimh atá 
forlámhas agus gur leictriúchán díreach, nuair is féidir é, an rogha inmhianaithe don 
dícharbónú tharla gur costéifeachtaí agus gur tíosaí ar fhuinneamh é ná hidrigin ghlan a 
úsáid;

3. á chreidiúint go daingean gur hidrigin ghlan, amháin, a rannchuideoidh ar bhonn 
inbhuanaithe chun neodracht aeráide a bhaint amach san fhadtéarma;

Aicmiú hidrigine agus caighdeáin hidrigine

4. á chreidiúint go mbeidh sé fíor-riachtanach tuairisc dhlíthiúil chomhchoiteann a 
dhéanamh ar na cineálacha éagsúla hidrigine; á chur in iúl gur geal léi an t-aicmiú atá 
á mholadh ag an gCoimisiún; ag tabhairt dá haire go bhféadfaí an t-aicmiú a shoiléiriú 
a thuilleadh ach úsáid dhá ainm ar an gcatagóir chéanna, amhail hidrigin ‘inathnuaite’ 

12 IO C 463, 21.12.2018, lch. 10.
13 Is é is ‘hidrigin ghlan’ ann, dar leis an gCoimisiún, hidrigin a tháirgtear trí leictrealú uisce le leictreachas ó 
fhoinsí inathnuaite. Féadfar í a tháirgeadh trí athfhoirmiú bithgháis freisin, nó trí thiontú bithcheimiceach na 
bithmhaise, a fhad is go gcomhlíontar na ceanglais inbhuanaitheachta.
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agus hidrigin ‘ghlan’, a sheachaint;

5. á chur i bhfios go láidir go bhfuil géarghá le caighdeáin Eorpacha agus le córais 
deimhniúcháin agus lipéadaithe don hidrigin ghlan, agus le ráthaíochtaí maidir le 
tionscnamh i ndáil le leictreachas inathnuaite; á chreidiúint gur ar bhonn athbhreithniú 
neamhspleách eolaíochtbhunaithe ar a cuid astaíochtaí saolré a dhéanfaí cinneadh 
maidir lena bhfuil i gceist le hidrigin ghlan; á iarraidh ar an gCoimisiún creat rialála a 
chur ar fáil a luaithe is féidir in 2021;

6. á chreidiúint go daingean go mbeidh an glacadh a bheidh ag an bpobal leis fíor-
riachtanach i gcruthú geilleagair hidrigine rathúil; á chur i bhfáth, dá réir sin, a 
thábhachtaí a bheidh rannpháirtíocht an phobail agus na ngeallsealbhóirí agus 
caighdeáin sábháilteachta agus theicniúla na hEorpa i ndáil le hidrigin, mar aon le 
réitigh ardchaighdeáin ar cheist na hidrigine a urramaíonn na caighdeáin sin;

Dlús a chur le táirgeadh hidrigine

7. á chur in iúl gur geal léi spriocanna uaillmhianacha an Choimisiúin faoina gcuirfear le 
hacmhainn leictrealóirí hidrigine inathnuaite agus le táirgeadh na hidrigine; ag tathant 
ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit slabhra luacha na hidrigine glaine agus an 
glacadh léi sa mhargadh a dhreasú chun í a aibiú ar bhonn teicneolaíoch agus chun í a 
dhéanamh iomaíoch le hidrigin iontaise agus ísealcharbóin14;

8. á thabhairt chun suntais go gcaithfear na bacainní rialála a shárú agus creat rialála 
comhtháite cuimsitheach a chruthú chun go mbeidh margadh inmheánach feidhmiúil 
intuartha ann do hidrigin; á chreidiúint go bhfeidhmeodh an creat rialála don 
mhargadh gáis agus an pacáiste “Fuinneamh Glan do gach Eorpach” mar 
threoirphleananna chun na críche sin;

9. ag tabhairt dá haire, d’fhonn geilleagar hidrigine inbhuanaithe a thógáil sciobtha go 
leor chun ár spriocanna aeráide a bhaint amach go bhféadfaí leas a bhaint as hidrigin 
íseal-charbóin san idirthréimhse; á iarraidh ar an gCoimisiún garmheastóireacht a 
thabhairt ar cé chomh fada is a bheadh an hidrigin sin de dhíth agus ar an méid di a 
bheadh ag teastáil chun críocha dícharbónúcháin, go dtí gur hidrigin ghlan, amháin, a 
bheidh in úsáid chuige sin;

10. á chur i bhfios go láidir go mbíonn méideanna suntasacha breise d’fhuinneamh in-
athnuaite inacmhainne ag teastáil, mar aon leis an mbonneagar a ghabhann leis, le 
haghaidh geilleagar hidrigine glaine; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit 
cur lena n-iarrachtaí i ndáil leis seo agus fáil réidh le cánacha agus tobhaigh ar an 
leictreachas inathnuaite;

Bonneagar hidrigine

11. ag cur béim ar an bhfíoras go mbeidh gá le bonneagar tráthúil táirgthe agus iompair i 
gcás hidrigine, agus le cúrsaí éilimh agus soláthair a fhorbairt i gcomhthráth; á chur in 

14 De réir an Choimisiúin, cuimsíonn ‘hidrigin ísealcharbóin’ hidrigin iontaise a dhéanann gabháil ar dhé-ocsaíd 
charbóin, agus hidrigin leictreachas-bhunaithe, a mbaineann laghdú suntasach ar na hastaíochtaí gás ceaptha 
teasa lena saolré iomlán i gcomparáid leis an táirgeadh reatha hidrigine.
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iúl gur geal léi, i ndáil leis sin, rún an Choimisiúin athbhreithniú a dhéanamh ar 
Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh 
bonneagar fuinnimh tras-Eorpach (Rialachán GTE-F)15; ag tabhairt dá haire, ainneoin 
béim ar bhraislí tionscail i gcéim a haon, nár mhiste a bheith ag pleanáil cheana féin 
do bhonneagar tarchuir thar achair fhada agus dá rialáil;

12. ag spreagadh an Choimisiúin agus na mBallstát chun na féidearthachtaí a mheas 
maidir le píblínte gáis atá ann cheana féin a athchóiriú chun hidrigin íon a iompar, 
d’fhonn an chost-éifeachtúlacht a bharrfheabhsú agus na costais infheistíochta agus 
meánchostais iomlána an tarchuir a íoslaghdú;

Éileamh ar hidrigin

13. á thabhairt chun suntais go gcaithfear cur leis an éileamh ar hidrigin ghlan chun 
glacadh sciobtha an mhargaidh le hidrigin ghlan a bhaint amach agus an gaibhniú 
carbóin a sheachaint; á aithint gur ar earnálacha ina bhfuil úsáid hidrigine iomaíoch nó 
gar do bheith iomaíoch, nó nach féidir a dhícharbónú ar aon tslí eile, ba cheart an 
príomhfhócas tosaigh a bheith i ndáil le héileamh; á chreidiúint, maidir leis na 
hearnálacha sin, gur ar leibhéal na hEorpa ba cheart na treochláir maidir le forbairt an 
éilimh agus riachtanais infheistíochta agus taighde a bhunú; ag aontú leis an 
gCoimisiún go mbeidh gá le beartais ar thaobh an éilimh de, amhail cuótaí don 
hidrigin ghlan a bheith in úsáid in earnálacha ar leith agus conarthaí difríochta carbóin, 
chun an dícharbónú trí bhíthin hidrigin ghlan a chur chun cinn;

Taighde, forbairt, nuáil agus maoiniú 

14. á chur i bhfáth a thábhachtaí a bheidh taighde, forbairt agus nuáil feadh an tslabhra 
luacha uile, agus a thábhachtaí a bheidh seóthionscadail ar scála tionsclaíoch chun an 
hidrigin ghlan a dhéanamh iomaíoch; á chreidiúint go mbeidh rannpháirtíocht 
FBManna fíorthábhachtach, agus go bhfuil sé fíorthábhachtach go mbeadh a ndóthain 
eolais faoi hidrigin ag oibrithe; 

15. á chur i bhfios go láidir go mbeidh gá le hinfheistíocht shuntasach chun hidrigin ghlan 
a dhéanamh iomaíoch, agus go mbeidh príomhról ag ionstraimí maoinithe amhail Fís 
Eorpach, an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, InvestEU agus an Ciste don 
Nuálaíocht le haghaidh Scéim an Aontais Eorpaigh i ndáil le Trádáil Astaíochtaí i 
ngeilleagar hidrigine glaine a chur chun cinn; á chur in iúl gur saoth léi go mór na 
ciorruithe ar na hionstraimí sin atá déanta ag an gComhairle; á iarraidh ar an 
gCoimisiún straitéis infheistíochta chomhordaithe a fhorbairt maidir le hidrigin ghlan; 

16. á chur in iúl gur geal léi an Chomhghuaillíocht Eorpach um Hidrigin Ghlan agus na 
tionscadail thábhachtacha ar mhaithe le leas na hEorpa i gcoitinne (IPCEIanna) mar 
mheán tábhachtach chun infheistíocht a fheabhsú sa hidrigin ghlan; ag spreagadh na 
Comhghuaillíochta chun teacht suas le clár oibre infheistíochta agus píblíne 
tionscadail a luaithe agus is féidir, chun cur chun feidhme na spriocanna hidrigine atá 
leagtha amach ag an gCoimisiún a áirithiú; á chur in iúl gur geal léi plean an 
Choimisiúin athbhreithniú a dhéanamh ar na treoirlínte Státchabhrach ionas go mbeidh 

15 IO L 115, 25.4.2013, lch. 39.
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hidrigin ghlan san áireamh;

17. á chur i bhfáth obair an Chomhghnóthais um Chealla Breosla agus um Hidrigin; á 
iarraidh go ndéanfaidh an Coimisiún í a úsáid mar lárionad inniúlachta don hidrigin 
ghlan;

Comhoibriú idirnáisiúnta maidir le hidrigin

18. á chreidiúint go bhféadfadh sé a bheith riachtanach amach anseo hidrigin ghlan a 
allmhairiú chun freastal ar an éileamh san Eoraip; á iarraidh ar an gCoimisiún comhar 
a bhunú le réigiúin chomharsanacha a bheidh tairbhiúil do gach páirtí; 

19. á chreidiúint go daingean gur cheart don Aontas a bheith ag iarraidh a chuid caighdeán 
féin i ndáil le hidrigin a chur i bhfeidhm ar bhonn idirnáisiúnta, agus hidrigin a bheith 
ina cuid dá chomhar idirnáisiúnta ar an gcaoi sin; 

Ról hidrigine i gcóras comhtháite fuinnimh

20. á chur i bhfios go láidir go mbeidh córas comhtháite fuinnimh riachtanach chun 
neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050; á chreidiúint go rachaidh comhtháthú na 
heangaí leictreachais, gáis agus hidrigine chun tairbhe do mhargadh dea-fheidhmiúil 
hidrigine agus fuinnimh; á chur in iúl gur geal léi hidrigin a bheith san áireamh ar 
Straitéis an Choimisiúin um Chomhtháthú an Chórais Fuinnimh; á chreidiúint go 
bhféadfadh príomhról a bheith ag hidrigin ghlan, ó thaobh stóráil fuinnimh de, i 
gcothromú an tsoláthair fuinnimh inathnuaite inathraithigh agus an éilimh air; 

°

° °

21. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig gach ceann d’institiúidí an 
Aontais agus chuig na Ballstáit.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Rinne an tAontas Eorpach Comhaontú Pháras a fhormhuiniú, agus leis an gComhaontú Glas 
don Eoraip tá gealltanas tugtha aige neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050 trí bhíthin 
aistriú cóir; Tugann an t-aistriú sin le fios go ndéanfar gach earnáil eacnamaíoch a dhícharbónú, 
lena n-áirítear earnáil an fhuinnimh agus earnálacha ar deacair iad a dhícharbónú. Ní mór 
cinnteacht an tsoláthair agus inacmhainneacht an fhuinnimh a áirithiú san aistriú i dtreo córas 
fuinnimh ghlain. 

Ós rud é go bhfuil hidrigin a tháirgtear trí leictrealú le leictreachas ó fhoinsí inathnuaite 
fuinnimh ina rogha ghlan ar bhreoslaí iontaise  agus go bhféadfar í a úsáid do chuspóirí éagsúla, 
lena n-áirítear mar amhábhar i gcomhair próiseas tionsclaíoch, i gcealla breosla agus don stóráil 
fuinnimh, d’fhéadfadh sí páirt shuntasach a imirt san aistriú sin. Chuideodh sí b’fhéidir chun 
earnálacha a dhícharbónú ar deacair iad a dhícharbónú, áit nach mbeadh leictriúchán díreach 
indéanta go fóill nó nach mbeadh sé cost-éifeachtúil. Níl sa hidrigin áfach ach cion beag de 
mheascán fuinnimh na hEorpa agus is ar bhreoslaí iontaise a bhunaítear 95% d’ár táirgeadh 
hidrigine faoi láthair1. Thairis sin, níl an hidrigin ghlan iomaíoch le hidrigin iontaise go fóill, 
ná le hidrigin ísealcharbóin2.

Dá réir sin, ní miste don Aontas geilleagar inbhuanaithe hidrigine a fhorbairt a mbeadh mar 
aidhm aige hidrigin ghlan a dhéanamh iomaíoch a luaithe is féidir. D’fhéadfadh geilleagar 
rathúil hidrigine faoi cheannas teicneolaíoch na hEorpa cuidiú leis an Aontas a gheilleagar a 
neartú agus poist a chruthú a bheadh slán i bhfad na haimsire, go háirithe i ndiaidh an choir 
chun donais eacnamaíoch de dheasca phaindéim COVID-19. Chuige sin, beidh gá le straitéis 
hidrigine a chlúdóidh slabhra luacha na hidrigine uile, a mbeidh earnálacha éilimh agus 
soláthair inti agus a dhéanfaí a chomhordú le hiarrachtaí náisiúnta. Ghlac an Coimisiún Eorpach 
céim a haon sa treo sin, trí ‘A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe’ (Straitéis 
hidrigine d’Eoraip aeráidneodrach) a ghlacadh, Iúil 2020. Is é is aidhm don tuarascáil anailís 
a dhéanamh ar na riachtanais pholaitiúla, eacnamaíocha agus theicneolaíocha do gheilleagar 
inbhuanaithe hidrigine san Aontas Eorpach, rud a chuirfeadh leis an straitéis atá á moladh ag 
an gCoimisiún. 

Cuireann an Rapóirtéir i bhfios go láidir nach piléir airgid í an hidrigin mar réiteach uilíoch ar 
an dícharbónú. A mhalairt áfach, ba cheart forlámhas a bheith ag an mbunphrionsabal 
éifeachtúlachta fuinnimh agus an leictriúchán díreach á mheas ina chéadrogha dícharbónúcháin 
áit ar féidir é ó thaobh na teicneolaíochta agus an gheilleagair de, mar go bhféadfaidh sé sin a 
bheith níos costéifeachtaí agus níos tíosaí ar fhuinneamh de bharr caillteanais éifeachtúlachta 
sa táirgeadh hidrigine. 

Ní miste don Aontas a gheilleagar hidrigine a bhunú ar hidrigin ghlan, tharla gurb í an hidrigin 
ghlan amháin a bheidh inbhuanaithe san fhadtéarma. Chun dlús a chur faoin táirgeadh hidrigine 

1 An Coimisiún Eorpach: Giniúint hidrigine san Eoraip: Forléargas ar na príomhchostais agus ar na 
príomhthairbhí, Iúil 2020
 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en
2 Is téarmaíocht a bhí á moladh ag an gCoimisiún ar chineálacha éagsúla hidrigine sa teachtaireacht  ‘A hydrogen 
strategy for a climate-neutral Europe’ (Straitéis hidrigine d’Eoraip aeráidneodrach) atá in úsáid ag an Rapóirtéir 
sa tuarascáil seo.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en


PE658.772v03-00 10/14 PR\1218637GA.docx

GA

agus chun an geilleagar hidrigine glaine a bhunú sciobtha go leor chun ar gcuid spriocanna 
aeráide a bhaint amach, d’fhéadfadh ról idirthréimhseach a bheith ann don hidrigin íseal-
charbóin, tharla nach bhfuil an hidrigin ghlan sách flúirseach go fóill ná sách iomaíoch. Ba 
cheart don Choimisiún measúnú a dhéanamh maidir lena oiread hidrigine ísealcharbóin a 
bheadh ag teastáil san idirthréimhse agus a fhad a bheadh sí ag teastáil. Bheadh sé tábhachtach 
an hidrigin iontaise a chéimniú amach a luaithe agus is féidir.
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Aicmiú hidrigine agus caighdeáin hidrigine 

Creideann an Rapóirtéir go mbeidh gá le córas aonair Eorpach um aicmiú chun na cineálacha 
éagsúla hidrigine a shainiú. Dealraíonn sé gur réiteach maith atá san aicmiú  atá á mholadh ag 
an gCoimisiún, aicmiú a bhunófaí ar an gcion carbóin sa hidrigin, seachas an cur chuige 
dathbhunaithe a bhíonn in úsáid go coitianta. Níor mhiste áfach an úsáid a sheachaint faoina 
mbíonn focail éagsúla, amhail ‘inathnuaite’ agus ‘glan’, in úsáid ar an gcineál céanna hidrigine.

Agus rud eile, níor mhiste dúinn a bheith in ann sainaithint fhollasach a dhéanamh ar hidrigin 
ghlan. Chuige sin, molann an Rapóirtéir caighdeáin a fhorbairt agus córas lipéadaithe agus córas 
deimhniúcháin Eorpach bunaithe ar athbhreithniú neamhspleách eolaíochtbhunaithe ar shaolré 
na n-astaíochtaí ón táirgeadh hidrigine. Ós rud é gur ar leictreachas inathnuaite a bhunaítear an 
táirgeadh hidrigine glaine, beidh gá le ráthaíochtaí maidir le tionscnamh i gcás leictreachas 
inathnuaite. Beidh tábhacht leis na gnéithe sin do thomhaltóirí hidrigine chun go mbeidh siad 
in ann infheistiú comhfhiosach a dhéanamh i roghanna hidrigine glaine.

Beidh glacadh an phobail leis ina phríomhghné d’fhorbairt geilleagair inbhuanaithe hidrigine. 
Chun glacadh an phobail leis a mhéadú beidh ríthábhacht le rannpháirtíocht saoránach agus 
geallsealbhóirí sa gheilleagar hidrigine. Ní miste a áirithiú freisin go mbeidh na caighdeáin 
sábháilteachta agus na noirm theicneolaíochta is airde is féidir ag an Aontas i dtaca le hidrigin 
de, agus nach gcuirtear i bhfeidhm ach réitigh a urramóidh do na caighdeáin sin. Molann an 
Rapóirtéir, i ndáil leis sin, an obair ar chúrsaí sábháilteachta atá déanta cheana féin ag an 
gComhghnóthas um Chealla Breosla agus um Hidrigin a d’fhéadfadh feidhmiú mar lárionad 
inniúlachta um hidrigin don Choimisiún Eorpach.

Dlús a chur le táirgeadh hidrigine

Caithfimid gníomhú anois chun an táirgeadh hidrigine glaine san Eoraip a mhéadú. Sa straitéis 
a chuir an Coimisiún i láthair bhí spriocanna uaillmhianacha maidir le dlús a chur le táirgeadh 
na hidrigine glaine trí chur le hacmhainneacht leictrealóirí hidrigine inathnuaite. Chun na 
spriocanna sin a bhaint amach agus margadh feidhmeach intuartha do hidrigin ghlan a bhunú, 
ní miste na bacainní rialála a shárú agus creat cuimsitheach rialála a chur i bhfeidhm don 
mhargadh hidrigine. D’fheidhmeodh creat rialála mhargadh gáis an Aontais, ag éirí as tréithe 
coiteanna hidrigine agus gáis, agus an ‘Pacáiste Fuinneamh Glan do gach Eorpach’ ag éirí as a 
chur chuige iomlánaíoch agus feidhmiú an mhargaidh fuinnimh á athbhreithniú aige, mar 
threoirphleananna, b’fhéidir, don chreat rialála sin.

Bíonn méideanna suntasacha leictreachais inathnuaite ag teastáil chun hidrigin ghlan a 
tháirgeadh. Chun dlús a chur leis an táirgeadh hidrigine glaine dá réir sin, beidh ar an Aontas 
leortháirgeadh breise leictreachais inathnuaite a chruthú. Beidh an bonneagar le cur ar fáil 
freisin a bheidh riachtanach chun fuinneamh inathnuaite a iompar chuig láithreacha táirgthe 
hidrigine. Ó tá bearnaí sa bhonneagar fuinnimh inathnuaite laistigh den Aontas i gcónaí ba 
cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit a áirithiú go ndéanfar an bonneagar atá in easnamh 
a chur ar fáil a luaithe is féidir. De bhreis air sin, ós leictreachas inathnuaite faoi deara cion 
suntasach de chostais táirgthe na hidrigine glaine, ní miste, chun iomaíochas a áirithiú, cánacha 
agus tobhaigh ar leictreachas inathnuaite a dhíothú chun na costais sin a laghdú. 

Bonneagar hidrigine
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Tugann an Rapóirtéir an easpa bonneagair hidrigine san Aontas Eorpach dá aire. Níor mhiste 
don Aontas cás ubh an tsicín agus sicín na huibhe a sheachaint i ndáil le bonneagar hidrigine, 
saoráidí táirgthe agus cúrsaí éilimh. Tá sé riachtanach na gnéithe sin ar fad a fhorbairt, ón tús. 
Ba cheart don Aontas forbairt bhonneagair a dhreasú trí, e.g. Rialachán GTE-F a athbhreithniú. 
Aontaíonn an Rapóirtéir le cur chuige an Choimisiúin, tosú ar an mbonneagar tarchuir láir agus 
meánraoin a phleanáil ón tús chun margadh hidrigine lánfheidhme inmheánach a fhorbairt a 
luaithe is féidir.

Beidh méideanna suntasacha infheistíochta ag teastáil chun geilleagar hidrigine a bhunú, agus 
tábhacht leis an gcost-éifeachtúlacht dá réir. Ba cheart an bonneagar gáis atá ann cheana a 
athchóiriú lena úsáid amach anseo do hidrigin ghlan, rud a d’íoslaghdódh na costais 
infheistíochta agus meánchostais iomlána an tarchuir. Ba cheart meastóireacht a dhéanamh ar 
an bhféidearthacht sin ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta, dá réir.

Éileamh ar hidrigin

Gné ríthábhachtach é an t-éileamh agus margadh á fhorbairt don hidrigin ghlan, óir féadfar an 
glacadh le hidrigin ghlan a bhrostú ach leibhéal ard éilimh a bheith ann. Agus d’fhéadfadh sé 
cur leis an dícharbónú freisin. Chun go méadóidh ar an éileamh áfach, caithfidh hidrigin ghlan 
a bheith tarraingteach mar chás gnó. Níor mhiste infheistíochtaí i hidrigin ghlan a bheith níos 
tarraingtí ná infheistíochtaí sna réitigh iontaise. Sin an t-aon bhealach a bheadh an tAontas in 
ann an gaibhniú carbóin a sheachaint. Dá réir sin ba cheart gur ar earnálacha ina bhfuil úsáid 
hidrigine iomaíoch nó gar do bheith iomaíoch nó nach féidir a dhícharbónú ar aon tslí eile a 
dhíreofaí úsáid hidrigine glaine agus, ar feadh idirthréimhse, úsáid hidrigine ísealcharbóin. 

Maidir le maoirseacht níos fearr ar an hidrigin ghlan agus ísealcharbóin a bheidh ag teastáil, tá 
an Rapóirtéir ag moladh treochláir earnála a tharraingt suas ina leagtar amach forbairt an éilimh 
ar hidrigin mar aon leis na riachtanais infheistíochta agus taighde i gcás earnálacha éilimh. Ba 
cheart na treochláir sin a dhréachtú ar leibhéal na hEorpa i ndlúthchomhar idir geallsealbhóirí 
agus institiúidí Eorpacha. 

Luann an Coimisiún ina straitéis a thábhachtaí atá sé beartais a bheith ann chun tacú le taobh 
an éilimh agus chun é fhorbairt. Mar gheall ar a neamhiomaíche atá an hidrigin ghlan faoi 
láthair, ba cheart beartais amhail cuótaí d’úsáid hidrigine glaine sna hearnálacha fócais a bheith 
á meas againn, cinnte. Ba cheart bearta nuálacha amhail conarthaí difríochta carbóin (CCfD) a 
bheith san áireamh freisin. Ní miste don Choimisiún, áfach, sonraí a thabhairt faoin tslí a 
ndéanfaí na bearta sin a mhaoiniú agus a chur chun feidhme.
 
Taighde, forbairt, nuáil agus maoiniú 

Chun costais hidrigine glaine a laghdú agus chun an leas is iomláine is féidir a bhaint aisti, 
beidh gá le taighde, forbairt agus nuáil fud fad shlabhra luacha na hidrigine glaine. Beidh 
seóthionscadail ar scála tionscail  ag teastáil freisin chun go bhféadfar réitigh hidrigine in 
earnálacha éilimh a chur chun feidhme. Ní miste don Aontas rannpháirtíocht iomlán FBManna 
a áirithiú, tharla go mbeidh ar chumas cuid díobh réitigh nuálacha a sheachadadh agus gan ach 
acmhainní teoranta ag a thuilleadh díobh chun tairbhiú de réitigh hidrigine glaine dá 
ndícharbónú féin. Ní miste dúinn a áirithiú freisin go mbeidh go leor eolais ar theicneolaíochtaí 
hidrigine glaine ag ár lucht saothair chun a sábháilteacht a áirithiú.
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Cuireann an Rapóirtéir i bhfios go láidir na hinfheistíochtaí móra a bheidh ag teastáil chun 
geilleagar hidrigine glaine a bhunú. Féadfaidh ról tábhachtach a bheith ag cláir Eorpacha agus 
iad ag cuidiú chun tionscadail hidrigine glaine a mhaoiniú agus infheistíochtaí breise a 
tharraingt, idir phoiblí agus phríobháideacha. Féadfaidh Fís Eorpach, an tSaoráid um 
Chónascadh na hEorpa, InvestEU agus an Ciste don Nuálaíocht go háirithe, geilleagar hidrigine 
a chothú. Is den riachtanas é acmhainní airgeadais a ndóthain a chur ar fáil do na cláir sin. 
Cuireann an Rapóirtéir in iúl dá réir sin gur saoth leis na ciorruithe airgeadais a rinne an 
Chomhairle i gcomparáid leis an moladh ón gCoimisiún. 

Chomh maith leis na cláir sin, tá an Chomhghuaillíocht Eorpach um Hidrigin Ghlan ann agus 
tionscadail thábhachtacha ar mhaithe le leas na hEorpa i gcoitinne a d’fhéadfadh cuidiú chun 
an geilleagar hidrigine a mhaoiniú. Bunaithe ar an saineolas a thugtar le chéile sa 
Chomhghuaillíocht, ba cheart go bhféadfadh sí tionscadail phraiticiúla a shainaithint a mbeadh 
gealladh fúthu mar aon le riachtanais infheistíochta agus í i mbun clár oibre tionscadail phíblíne 
agus clár oibre infheistíochta a tharraingt suas. Rud eile de, agus na treoirlínte Státchabhrach á 
n-athbhreithniú, ba cheart caibidil ar theicneolaíochtaí hidrigine glaine a bhunú, ionas go 
mbeadh na treoirlínte ag tacú le forbairt na hidrigine glaine seachas ag cur isteach uirthi. Agus 
rud eile fós, ag cur san áireamh an líon mór clár Eorpach atá ann a bheidh in ann cuidiú chun 
hidrigin ghlan a mhaoiniú, is den riachtanas é go bhforbródh an tAontas straitéis infheistíochta 
chomhordaithe a cheadódh maoiniú a bheith á fháil ag tionscadail ó chláir éagsúla agus a 
chinnteodh go mbeidís ag tógáil ar a chéile go loighiciúil. 

Comhoibriú idirnáisiúnta maidir le hidrigin

Creideann an Rapóirtéir go mb’fhéidir nár leor an hidrigin ghlan a tháirgtear san Eoraip, 
amháin, chun freastal ar éileamh na hEorpa ar hidrigin, óir tá earnálacha ann a mbeidh 
méideanna móra hidrigine de dhíth orthu don dícharbónú. Ba cheart don Aontas tosú, dá réir 
sin, ar chomhar a bhunú maidir le táirgeadh hidrigine glaine de le réigiúin chomharsanacha 
amhail na Balcáin nó Tuaisceart na hAfraice chun críche allmhairiúcháin. Ba cheart go ráthófaí 
leis an gcomhar sin go rachaidh sé chun tairbhe do na réigiúin chomhair ó thaobh a gcomhrac i 
gcoinne an athraithe aeráide de agus chun Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe NA, agus forbairt 
eacnamaíoch inbhuanaithe, a bhaint amach.

Ba cheart hidrigin ghlan a bheith ina dlúthchuid de chomhar idirnáisiúnta an Aontais Eorpaigh 
i gcoitinne, lena n-áirítear taidhleoireacht aeráide, chun dea-chleachtais a mhalartú agus 
caighdeáin na hEorpa i leith hidrigine a chur chun cinn.

Ról hidrigine i gcóras comhtháite fuinnimh

Agus ar deireadh, cuireann an Rapóirtéir i bhfios go láidir a thábhachtaí a bheidh córas 
comhtháite fuinnimh i gcur chun cinn an fhuinneamh inathnuaite, agus chun neodracht aeráide 
a bhaint amach faoi 2050. Níor mhór, chuige sin, na heangacha gáis, leictreachais agus hidrigine 
a chomhordú. Maidir leis an méid sin, d’fhéadfadh príomhról a bheith ag hidrigin ó thaobh 
stóráil fuinnimh de, i gcothromú an tsoláthair fuinnimh inathnuaite inathraithigh agus an éilimh 
air; Ní réiteach iomaíoch é go fóill agus beidh breis infheistíochtaí de dhíth ar an Aontas chuige 
sin. Cuireann an Rapóirtéir in iúl gur geal leis an straitéis hidrigine agus an straitéis um 
chomhtháthú an chórais fuinnimh a bheith á n-ailíniú.
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IARSCRÍBHINN: LIOSTA DE NA hEINTITIS NÓ NA DAOINE ÓNA bhFUAIR AN 
RAPÓIRTÉIR IONCHUR

Déantar an liosta seo a leanas a tharraingt suas ar bhonn deonach amháin faoi fhreagracht 
eisiach an rapóirtéara. Fuair an Rapóirtéir ionchur ó na heintitis nó na daoine seo a leanas 
nuair a bhí an dréacht-tuarascáil á hullmhú:

Eintiteas agus/nó duine
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
An Coimisiún Eorpach 
Coiste Eorpach na Réigiún
Europex
An Institiúid Ollscoile Eorpach
An Comhghnóthas um Chealla Breosla agus um Hidrigin Fuel
Hydrogen Europe
Iberdrola
International Association of Oil and Gas Producers
An Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh
Oersted
Open Grid Europe
RWE 
Sandbag
Siemens 
STEAG
TenneT
Iompar agus Comhshaol
Uniper
Vattenfall
Verband der Chemischen Industrie 
Verbund
Weltenergierat Deutschland
WindEurope
Wirtschaftsvereinigung Stahl
Zero Emissions Platform


