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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos strategijos dėl vandenilio
(2020/2242(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 194 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 12 d. Paryžiuje vykusioje 21-ojoje Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje (COP 21) priimtą susitarimą 
(Paryžiaus susitarimas),

– atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 8 d. Komisijos komunikatą „Vandenilio strategija 
neutralizuoto poveikio klimatui Europai“ (COM(2020)0301),

– atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 8 d. Komisijos komunikatą „Neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos stimuliavimas: ES energetikos sistemos integravimo strategija“ 
(COM(2020)0299),

– atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 14 d. Komisijos ataskaitą „2020 m. energetikos 
sąjungos būklės ataskaita, parengta pagal Reglamentą (ES) 2018/1999 dėl energetikos 
sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo“ (COM (2020) 0950),

– atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 17 d. Komisijos komunikatą „Platesnis Europos 2030 
m. klimato srities užmojis. Investavimas į neutralaus poveikio klimatui ateitį žmonių 
labui“ (COM(2020)0562),

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos žaliasis 
kursas“ (COM(2019)0640),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 10 d. Komisijos komunikatą „Nauja Europos pramonės 
strategija“ (COM(2020)0102),

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją1,

 atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo 
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir 
(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 
2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos direktyvos 
2009/119/EB ir (ES) 2015/652 ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 525/20132,

– atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

1 OL L 328, 2018 12 21, p. 82.
2 OL L 328, 2018 12 21, p. 1.
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2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo3,

– atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 559/2014, kuriuo 
įsteigiama II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė4,

– atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo 
panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai 
(EB) Nr. 713/2009, (EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/20095,

– atsižvelgdamas į šiuo metu persvarstomą 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros 
tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami 
reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/20106,

– atsižvelgdamas į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2013/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą 
Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB7,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. liepos 10 d. rezoliuciją dėl visapusiškos Europos 
politikos energijos kaupimo klausimu8,

– atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso9,

– atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 14 d. rezoliuciją „Klimato kaita. Europos strateginė 
ilgalaikė vizija siekiant klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos pagal Paryžiaus susitarimą“10,

– atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 25 d. rezoliuciją „Alternatyviųjų degalų infrastruktūros 
diegimas Europos Sąjungoje: laikas veikti!“11,

– atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 6 d. rezoliuciją dėl spartesnio švarios energetikos 
inovacijų kūrimo ir diegimo12,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei 
Transporto ir turizmo komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A9-
2242/2020),

3 OL L 307, 2014 10 28, p. 1.
4 OL L 169, 2014 6 7, p. 108.
5 OL L 115, 2013 4 25, p. 39.
6 OL L 348, 2013 12 20, p. 129.
7 OL L 275, 2003 10 25, p. 32.
8 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0198.
9 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.
10 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0217.
11 OL C 345, 2020 10 16, p. 80.
12 OL C 463, 2018 12 21, p. 10.
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A. kadangi ES pritarė Paryžiaus susitarimui, Žaliajam kursui ir tikslui iki 2050 m. 
ekonomiškai efektyviai ir sąžiningai pereiti prie neutralaus poveikio klimatui;

B. kadangi pereinant prie neutralizuoto ŠESD poveikio ekonomikos reikia pereiti prie 
švarios energijos, kad būtų užtikrintas tvarumas, tiekimo saugumas ir energijos 
įperkamumas;

C. kadangi vandenilis gali būti naudojamas pramonės, transporto ir šildymo reikmėms, 
mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro sektoriuose, kuriuose tiesioginė 
elektrifikacija yra neįmanoma arba nekonkurencinga, o taip pat energijos kaupimui, 
siekiant subalansuoti energetikos sistemą ir taip atlikti svarbų vaidmenį ją integruojant;

1. pabrėžia, kad reikia išlaikyti ir toliau plėtoti Europos technologinį pirmavimą švaraus 
vandenilio srityje13, kuriant konkurencingą ir tvarią vandenilio ekonomiką su integruota 
vandenilio rinka; pabrėžia, kad būtina parengti Europos vandenilio strategiją, kuri 
apimtų visą vandenilio vertės grandinę, įskaitant paklausos ir tiekimo sektorius bei būtų 
koordinuojama su nacionalinėmis pastangomis sumažinti švaraus vandenilio kainą; 
todėl palankiai vertina Komisijos pasiūlytą vandenilio strategiją neutralizuoto poveikio 
klimatui Europai; 

2. pabrėžia, kad pirmenybė teikiama principui „svarbiausia – energijos vartojimo 
efektyvumas“ ir kad tiesioginė elektrifikacija, kai įmanoma, yra tinkamiausia 
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo galimybė, nes ji yra ekonomiškesnė ir 
efektyviau vartojanti energiją nei švarus vandenilis;

3. yra įsitikinęs, kad tik švarus vandenilis tvariai prisideda prie ilgalaikio neutralaus 
poveikio klimatui;

Vandenilio klasifikacija ir standartai

4. mano, kad labai svarbu nustatyti bendrą įvairių vandenilio rūšių teisinę klasifikaciją; 
palankiai vertina Komisijos pasiūlytą klasifikaciją; pažymi, kad vengiant dviejų 
pavadinimų tai pačiai kategorijai , pvz., „atsinaujinantis“ ir „švarus“ vandenilis, būtų 
pasiekiama dar aiškesnės klasifikacijos;

5. pabrėžia, kad reikia skubiai sukurti švaraus vandenilio europinius standartus, jo 
sertifikavimo ir ženklinimo sistemas ir atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos 
kilmės garantijas; mano, kad švarus vandenilis turėtų būti nustatomas remiantis 
nepriklausoma, moksliškai pagrįsta jo gyvavimo ciklo išmetamųjų teršalų apžvalga; 
ragina Komisiją kuo anksčiau 2021 m. nustatyti reglamentavimo sistemą;

6. yra tvirtai įsitikinęs, kad visuomenės pritarimas yra labai svarbus siekiant sėkmingai 
sukurti vandenilio ekonomiką; todėl pabrėžia visuomenės ir suinteresuotųjų subjektų, 
o taip pat Europos vandenilio saugos ir techninių standartų bei šiuos standartus 
atitinkančių aukštos kokybės sprendimų vandenilio srityje, svarbą;

13 Komisijos teigimu, „švarus vandenilis“ reiškia vandenilį, pagamintą elektrolizės būdu, naudojant elektros 
energiją iš atsinaujinančių šaltinių. Jis taip pat gali būti gaminamas reformuojant biodujas arba biocheminės 
biomasės konversijos pagalba, jei tai atitinka tvarumo reikalavimus.
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Vandenilio gamybos didinimas

7. palankiai vertina Komisijos plataus užmojo tikslus didinti iš atsinaujinančių išteklių 
gaminamų vandenilio elektrolizerių ir vandenilio gamybos pajėgumus; primygtinai 
ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti švaraus vandenilio vertės grandinę ir 
įsisavinimą rinkoje, kad jis taptų brandus technologiniu požiūriu ir konkurencingas 
vandeniliui iš iškastinio kuro bei mažai anglies dioksido išskiriančiam vandeniliu14;

8. pabrėžia, kad norint, jog vandenilio vidaus rinka veiktų ir būtų nuspėjama, reikia 
pašalinti reguliavimo kliūtis ir sukurti nuoseklią bei išsamią reglamentavimo sistemą; 
mano, kad šiuo tikslu dujų rinkos reglamentavimo sistema ir Švarios energijos 
dokumentų rinkinys galėtų pasitarnauti kaip pavyzdžiai;

9. pažymi, kad siekiant pakankamai greitai sukurti tvarią vandenilio ekonomiką, siekiant 
įgyvendinti mūsų kovos su klimato kaita tikslus, mažai anglies dioksido išskiriantis 
vandenilis gali būti naudojamas kaip pereinamojo laikotarpio priemonė; ragina 
Komisiją įvertinti, kiek apytikriai laiko ir kiek tokio vandenilio reikėtų 
priklausomybės nuo iškastinio kuro sumažinimui, kol šį vaidmenį bus galima patikėti 
išskirtinai švariam vandeniliui;

10. pabrėžia, kad švaraus vandenilio ekonomikai reikia didelių papildomų ir įperkamų 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos kiekių bei atitinkamos infrastruktūros; ragina 
Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų šioje srityje ir panaikinti iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagamintai elektros energijai taikomus mokesčius bei 
rinkliavas;

Vandenilio infrastruktūra

11. pabrėžia, kad reikia laiku sukurti vandenilio gamybos ir transporto infrastruktūrą, o 
tuo pačiu metu plėtoti paklausą bei pasiūlą; Todėl palankiai vertina Komisijos 
ketinimą persvarstyti 2013 m. balandžio 17 d. reglamentą Nr. 347/2013 dėl 
transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių (TEN-E reglamentas)15; pažymi, kad, 
nepaisant to, jog pirmajame etape susitelkta į pramonės klasterius, jau reikėtų planuoti 
perdavimo ilgesniais atstumais infrastruktūrą ir ją reglamentuoti;

12. ragina Komisiją ir valstybes nares įvertinti galimybę pakeisti esamų dujotiekių 
paskirtį, kad būtų galima transportuoti gryną vandenilį, tuo siekiant kuo labiau 
padidinti ekonominį efektyvumą ir kuo labiau sumažinti investicines sąnaudas bei 
išlyginti perdavimo sąnaudas;

Vandenilio paklausa

13. pabrėžia, kad siekiant rinkoje greitai įsisavinti švarų vandenilį ir išvengti anglies 
susaistymo, turi padidėti švaraus vandenilio paklausa; pripažįsta, kad iš pradžių 
vandenilio paklausa turėtų būti sutelkta į sektorius, kuriuose vandenilio naudojimas 

14 Komisijos teigimu, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriantis vandenilis apima vandenilį iš iškastinio kuro 
su anglies dioksido surinkimu ir elektrolizinį vandenilį, kurių per visą gyvavimo ciklą išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis yra gerokai mažesnis palyginti su šiuo metu gaminamu vandeniliu.
15 OL L 115, 2013 4 25, p. 39.
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yra beveik konkurencingas arba kurių priklausomybės nuo iškastinio kuro šiuo metu 
negalima sumažinti kitomis priemonėmis; mano, kad šių sektorių paklausos vystymo, 
investicijų ir mokslinių tyrimų poreikių planai turėtų būti nustatyti Europos lygmeniu; 
pritaria Komisijai, kad, siekiant skatinti priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą 
naudojant švarų vandenilį, būtina vykdyti paklausos valdymo politiką, pvz., nustatyti 
švaraus vandenilio naudojimo konkrečiuose sektoriuose kvotas ir sudaryti sandorius 
dėl anglies dioksido kainų skirtumo;

Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra, inovacijos ir finansavimas 

14. pabrėžia mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų svarbą visoje vertės 
grandinėje ir pramoninio masto parodomųjų projektų svarbą siekiant, kad švarus 
vandenilis taptų konkurencingu; mano, kad labai svarbu įtraukti MVĮ ir suteikti 
darbuotojams tinkamų žinių apie vandenilį;

15. pabrėžia, kad reikia didelių investicijų, norint, kad švarus vandenilis taptų 
konkurencingu ir tai, kad Europos programos ir finansavimo priemonės, pvz., 
programa „Europos horizontas“, Europos infrastruktūros tinklų priemonė, „InvestEU“ 
ir ATLPS inovacijų fondas, atlieka pagrindinį vaidmenį skatinant švaraus vandenilio 
ekonomiką; labai apgailestauja dėl to, kad Taryba sumažino šių priemonių 
finansavimą; ragina Komisiją parengti suderintą investavimo į švarų vandenilį 
strategiją; 

16. džiaugiasi, kad Europos švariojo vandenilio aljansas ir bendriems Europos interesams 
svarbūs projektai (BEISP) yra svarbios priemonės investicijoms į švarų vandenilį 
didinti; ragina Aljansą parengti investicijų darbotvarkę ir projektų bazę, kuri padėtų 
užtikrinti, kad būtų kuo greičiau įgyvendinti Komisijos nustatyti su vandeniliu susiję 
tikslai; palankiai vertina Komisijos ketinimą persvarstyti valstybės pagalbos gaires, 
siekiant į jas įtraukti švarų vandenilį;

17. pabrėžia Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės (KEV BĮ) darbą; prašo 
Komisijos naudotis šia įmone kaip kompetencijos centru švaraus vandenilio 
klausimais;

Tarptautinis bendradarbiavimas vandenilio srityje

18. mano, kad, siekiant patenkinti Europos paklausą, gali prireikti importuoti švarų 
vandenilį; ragina Komisiją užmegzti abipusiškai naudingą bendradarbiavimą su 
kaimyniniais regionais; 

19. yra įsitikinęs, kad ES turėtų stengtis tarptautiniu mastu propaguoti savo vandenilio 
srities standartus ir taip užtikrinti, kad vandenilis taptų jos tarptautinio 
bendradarbiavimo dalimi; 

Vandenilio vaidmuo integruotoje energetikos sistemoje

20. pabrėžia, kad norint iki 2050 m. pasiekti neutralus poveikio klimatui tikslą yra būtina 
integruota energetikos sistema; mano, kad elektros energijos, dujų ir vandenilio tinklų 
integravimas yra naudingas gerai veikiančiai vandenilio ir energijos rinkai; palankiai 
vertina vandenilio įtraukimą į Komisijos energetikos sistemos integravimo strategiją; 



PE658.772v03-00 8/14 PR\1218637LT.docx

LT

mano, kad švarus vandenilis gali atlikti pagrindinį vaidmenį energijos kaupimo srityje, 
siekiant subalansuoti kintančią atsinaujinančiųjų išteklių energijos pasiūlą ir paklausą; 

°

° °

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją visoms ES institucijoms ir valstybėms 
narėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjunga patvirtino Paryžiaus susitarimą ir pagal Europos žaliąjį kursą įsipareigojo 
vykdant teisingą pertvarką iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui. Šis pertvarka reiškia 
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą visuose ekonomikos sektoriuose, įskaitant 
energetikos sektorių ir sektorius, kurių priklausomybę nuo iškastinio kuro sumažinti yra ypač 
sunku. Pereinant prie švarios energijos sistemos reikia užtikrinti energijos tiekimo saugumą ir 
įperkamumą. 

Vandenilis, elektrolizės būdu gaminamas naudojant elektros energiją iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, yra švari alternatyva iškastiniam kurui ir gali būti naudojamas įvairiais 
tikslais, įskaitant kaip žaliava pramoniniams procesams, kuro elementams ir energijos 
kaupimui, todėl jis gali labai prisidėti prie šios pertvarkos. Tai gali padėti sumažinti 
priklausomybę nuo iškastinio kuro tuose sektoriuose, kuriuose tiesioginis elektrifikavimas dar 
neįmanomas arba ekonomiškai neefektyvus. Tačiau, vandenilis sudaro tik nedidelę Europos 
energijos rūšių derinio dalį, o šiuo metu 95 % vandenilio pagaminama naudojant iškastinį 
kurą16. Be to, švarus vandenilis dar nekonkuruoja su vandeniliu iš iškastinio kuro ir mažai 
anglies dioksido išskiriančiu vandeniliu17.

16 Europos Komisija: Vandenilio gamyba Europoje: Pagrindinių sąnaudų ir naudos apžvalga, 2020 m. liepos 
mėn.
 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en
17 Šiame pranešime pranešėjas įvairių rūšių vandeniliui naudoja terminus, kuriuos Komisija siūlo komunikate 
„Vandenilio strategija neutralizuoto poveikio klimatui Europai“.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en
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Todėl ES turi sukurti tvarią vandenilio ekonomiką, kuria būtų siekiama kuo greičiau užtikrinti 
švaraus vandenilio konkurencingumą. Sėkminga vandenilio ekonomika, su technologijų srityje 
pirmaujančia Europa, galėtų padėti ES stiprinti savo ekonomiką ir kurti perspektyvias darbo 
vietas, ypač po COVID-19 pandemijos sukelto ekonomikos nuosmukio. Šiuo tikslu yra 
reikalinga vandenilio strategija, kuri apimtų visą vandenilio vertės grandinę, apimtų paklausos 
ir tiekimo sektorius bei būtų koordinuojama su nacionalinėmis pastangomis. Europos Komisija 
žengė pirmą žingsnį šia kryptimi 2020 m. liepos mėn. priimdama „Vandenilio strategiją 
neutralizuoto poveikio klimatui Europai“. Šia ataskaita siekiama išanalizuoti politinius, 
ekonominius ir technologinius tvarios vandenilio ekonomikos ES poreikius ir taip papildyti 
Komisijos pasiūlytą strategiją. 

Pranešėjas pabrėžia, kad vandenilis nėra stebuklingas sprendimas mažinant priklausomybę nuo 
iškastinio kuro. Vietoj to, pirmenybė turėtų būti teikiama principui „svarbiausia – energijos 
vartojimo efektyvumas“, o tiesioginė elektrifikacija (kai tai įmanoma technologiniu ir 
ekonominiu požiūriu) turėtų būti laikoma tinkamiausia priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo galimybe, nes dėl sumažėjusio vandenilio gamybos efektyvumo ji gali būti 
ekonomiškai efektyvesnė ir efektyvesnė vartojimo atžvilgiu. 

ES vandenilio ekonomiką turi grįsti švariu vandeniliu, nes tik švarus vandenilis yra tvarus 
ilguoju laikotarpiu. Siekiant paspartinti vandenilio gamybą ir pakankamai greitai sukurti 
švaraus vandenilio ekonomiką siekiant mūsų kovos su klimato kaita tikslų, mažai anglies 
dioksido išskiriantis vandenilis gali atlikti vaidmenį pereinamuoju laikotarpiu, nes švaraus 
vandenilio dar nepakanka ir jis nėra konkurencingas. Komisija turėtų įvertinti, kiek laiko ir kiek 
mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančio vandenilio reikėtų tokiu pereinamuoju laikotarpiu. 
Svarbu, kad kuo greičiau būtų laipsniškai atsisakyta iš iškastinio kuro pagaminto vandenilio.

Vandenilio klasifikacija ir standartai 

Pranešėjas mano, kad siekiant apibrėžti skirtingus vandenilio tipus reikalinga bendra Europos 
klasifikavimo sistema. Atrodo, kad Komisijos siūlomas klasifikavimas, pagrįstas anglies 
dioksido kiekiu vandenilyje, nutolstant nuo įprastai naudojamo spalvomis grindžiamo metodo, 
yra geras sprendimas. Tačiau, reikėtų vengti skirtingų pavadinimų tos pačios rūšies vandeniliui, 
pvz., „atsinaujinantis“ ir „švarus“ vandenilis.

Be to, turime sugebėti aiškiai identifikuoti švarų vandenilį. Šiuo tikslu pranešėjas siūlo parengti 
standartus ir Europos sertifikavimo bei ženklinimo sistemą, pagrįstą nepriklausoma moksline 
per visą vandenilio gamybos ciklą išmetamų teršalų kiekio apžvalga. Kadangi švaraus 
vandenilio gamyba grindžiama atsinaujinančiųjų išteklių elektros energija, taip pat yra 
reikalingos atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos kilmės garantijos. Šie elementai yra 
svarbūs vandenilio vartotojams, norint jiems sąmoningai investuoti į švaraus vandenilio 
variantus.

Visuomenės pritarimas yra labai svarbus kuriant tvarią vandenilio ekonomiką. Siekiant 
didesnio visuomenės pritarimo, labai svarbu, kad piliečiai ir suinteresuotieji subjektai dalyvautų 
vandenilio ekonomikoje. Taip pat turime užtikrinti, kad ES būtų nustatyti aukščiausi vandenilio 
saugos standartai ir techninės normos ir būtų taikomi tik tokius standartus atitinkantys su 
vandeniliu susiję sprendimai. Šiuo atžvilgiu pranešėjas palankiai vertina Kuro elementų ir 
vandenilio įmonės, kuri galėtų būti Europos Komisijos kompetencijos centras vandenilio 
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srityje, saugos srityje jau atliktą darbą.

Vandenilio gamybos didinimas

Dabar turime imtis veiksmų, kad Europoje būtų gaminama daugiau švaraus vandenilio. Savo 
strategijoje Komisija pristatė plataus užmojo tikslus didinti švaraus vandenilio gamybą, keliant 
iš atsinaujinančių išteklių gaminamų vandenilio elektrolizatorių pajėgumą. Norint pasiekti 
šiuos tikslus ir sukurti veikiančią ir nuspėjamą švaraus vandenilio rinką, kuri pritrauktų 
investicijų, reikia įveikti reguliavimo kliūtis ir sukurti išsamią vandenilio rinkos reguliavimo 
sistemą. ES dujų rinkos reguliavimo sistema, atsižvelgiant į bendrus vandenilio ir dujų 
ypatumus bei švarios energijos dokumentų rinkinys, atsižvelgiant į jo holistinį požiūrį į 
energijos rinkos veikimo peržiūrą, galėtų tapti šios reguliavimo sistemos pagrindais.

Norint pagaminti švarų vandenilį, reikia daug elektros energijos iš atsinaujinančių energijos 
šaltinių. Todėl, siekdama paspartinti švaraus vandenilio gamybą, ES turi užtikrinti papildomą 
atsinaujinančiosios energijos gamybą. Tai neatsiejama nuo infrastruktūros, būtinos 
atsinaujinančiajai energijai į vandenilio gamybos vietas transportuoti, sukūrimo. Kadangi ES 
vis dar yra atsinaujinančiosios energijos infrastruktūros spragų, Komisija ir valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad trūkstama infrastruktūra būtų sukurta kuo greičiau. Be to, kadangi iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagamintai elektros energijai tenka didelė švaraus vandenilio 
gamybos sąnaudų dalis, siekiant konkurencingumo, svarbu sumažinti sąnaudas panaikinant iš 
atsinaujinančiųjų išteklių pagamintai elektros energijai taikomus mokesčius ir rinkliavas. 

Vandenilio infrastruktūra

Pranešėjas atkreipia dėmesį į tai, kad ES trūksta vandenilio infrastruktūros. ES turėtų vengti 
vištos ir kiaušinio dilemos, susijusios su vandenilio infrastruktūra, gamybos įrenginiais ir 
paklausa. Visus elementus turime plėtoti nuo pat pradžių. ES turėtų skatinti infrastruktūros 
plėtrą, pvz., persvarstydama TEN-E reglamentą. Pranešėjas pritaria Komisijos požiūriui nuo 
pat pradžios pradėti planuoti vidutinio nuotolio ir pagrindinę perdavimo infrastruktūrą, siekiant 
kuo greičiau sukurti visavertę vandenilio vidaus rinką.

Kadangi vandenilio ekonomikai sukurti reikės didelių investicijų, svarbu užtikrinti ekonominį 
efektyvumą. Esama dujų infrastruktūra galėtų būti perorientuota tik vandenilio naudojimui, o 
tai galėtų sumažinti investicines sąnaudas ir suvienodinti perdavimo sąnaudas. Todėl ši 
galimybė turėtų būti įvertinta Europos ir nacionaliniu lygmenimis.

Vandenilio paklausa

Paklausos aspektas yra labai svarbus kuriant švaraus vandenilio rinką, nes didelė paklausa gali 
paspartinti švaraus vandenilio įsisavinimą rinkoje. Be to, tai gali padėti mažinti priklausomybę 
nuo iškastinio kuro. Tačiau norint, kad paklausa didėtų, švarus vandenilis turi tapti patraukliu 
verslo planu. Investicijos į švarų vandenilį turi būti patrauklesnės nei investicijos į iškastiniu 
kuru grindžiamus sprendimus. Tik tada ES galėtų užkirsti kelią priklausomybei nuo anglies 
dioksido. Taigi, švaraus ir, pereinamuoju laikotarpiu, mažai anglies dioksido išskiriančio 
vandenilio naudojimas turėtų būti sutelktas į sektorius, kuriuose vandenilio naudojimas yra 
beveik konkurencingas, arba kuriuose šiuo metu priklausomybės nuo iškastinio kuro negalima 
sumažinti kitomis priemonėmis. 
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Siekiant geriau suprasti švaraus ir mažai anglies dioksido išskiriančio vandenilio poreikį, 
pranešėjas siūlo parengti sektorinių veiksmų planus, kuriuose būtų nustatyta vandenilio 
paklausa ir investicijų bei mokslinių tyrimų poreikiai paklausos sektoriuose. Šie veiksmų planai 
turėtų būti rengiami Europos lygmeniu, glaudžiai bendradarbiaujant suinteresuotiesiems 
subjektams ir Europos institucijoms. 

Savo strategijoje Komisija pabrėžia politikos, kuria siekiama remti ir plėtoti paklausą, svarbą. 
Kadangi šiuo metu švarus vandenilis nėra pakankamai konkurencingas, iš tiesų turėtume 
apsvarstyti galimybę įgyvendinti tokią politiką, kaip švaraus vandenilio naudojimo tiksliniuose 
sektoriuose kvotos. Taip pat reikėtų atsižvelgti į naujoviškas priemones, pvz., sandorius dėl 
anglies dioksido kainų skirtumų (angl. CCfD). Tačiau, Komisija turi išsamiai išdėstyti, kaip 
tokios priemonės galėtų būti finansuojamos ir įgyvendinamos.
 
Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra, inovacijos ir finansavimas 

Siekiant sumažinti švaraus vandenilio sąnaudas, taip pat ir optimizavimo tikslais, būtini 
moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos visoje švaraus vandenilio vertės 
grandinėje. Taip pat norint įgyvendinti vandenilio sprendimus paklausos sektoriuose, reikia 
pramoninio masto parodomųjų projektų. ES turi užtikrinti visapusišką MVĮ dalyvavimą, nes 
kai kurios iš jų gali pasiūlyti novatoriškų sprendimų, o kai kurios gali turėti ribotus išteklius 
norėdamos pasinaudoti švaraus vandenilio sprendimais siekdamos sumažinti savo 
priklausomybę nuo iškastinio kuro. Taip pat turime užtikrinti, kad mūsų darbuotojai turėtų 
pakankamai žinių apie švarias vandenilio technologijas, kad būtų užtikrintas jų saugumas.

Pranešėjas pabrėžia, kad reikia didelių investicijų tam, kad būtų sukurta švaraus vandenilio 
ekonomika. Europos programos gali atlikti svarbų vaidmenį padedant finansuoti švaraus 
vandenilio projektus ir pritraukiant papildomų viešųjų bei privačiųjų investicijų. Visų pirma, 
programa „Europos horizontas“, Europos infrastruktūros tinklų priemonė, „InvestEU“ ir 
ATLPS inovacijų fondas gali skatinti švaraus vandenilio ekonomiką. Būtina, kad šioms 
programoms būtų skirta pakankamai finansinių išteklių. Todėl, pranešėjas apgailestauja dėl to, 
kad Taryba sumažino Komisijos pasiūlyme numatytas lėšas. 

Be šių programų, vandenilio ekonomiką dar gali padėti finansuoti Švaraus vandenilio aljansas 
ir bendriems Europos interesams svarbūs projektai (BEISP). Aljansas, remdamasis savo 
bendrai sukaupta patirtimi, turėtų padėti nustatyti konkrečius perspektyvius projektus ir 
investicijų poreikius bei parengti projektų bazę ir investicijų darbotvarkę. Be to, persvarstant 
valstybės pagalbos gaires turėtų būti įtrauktas skyrius dėl švaraus vandenilio technologijų, kad 
gairėmis būtų remiama švaraus vandenilio plėtra, o ne tokiai plėtrai kliudoma. Be to, 
atsižvelgiant į Europos programų, kurios gali padėti finansuoti švarų vandenilį, gausą, labai 
svarbu, kad ES parengtų suderintą investicijų strategiją, kuri leistų projektams gauti 
finansavimą iš skirtingų programų ir užtikrintų, kad jie logiškai remtųsi tarpusavyje. 

Tarptautinis bendradarbiavimas vandenilio srityje

Pranešėjas mano, kad vien Europos švaraus vandenilio gamybos gali nepakakti Europos 
paklausai patenkinti, nes kai kuriuose sektoriuose priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo tikslams reikės didelių sumų. Todėl, importo tikslais švaraus vandenilio gamybos 
srityje ES turėtų pradėti bendradarbiauti su kaimyniniais regionais, pavyzdžiui, Balkanais ar 
Šiaurės Afrika. ES turėtų užtikrinti, kad toks bendradarbiavimas būtų naudingas 
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bendradarbiaujantiems regionams kovojant su klimato kaita ir siekiant JT darnaus vystymosi 
tikslų bei tvaraus ekonominio vystymosi.

Švarus vandenilis taip pat turėtų tapti neatsiejama ES tarptautinio bendradarbiavimo dalis, 
įskaitant klimato diplomatiją, siekiant keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ir propaguoti 
Europos vandenilio standartus.

Vandenilio vaidmuo integruotoje energetikos sistemoje

Galiausiai, pranešėjas pabrėžia integruotos energetikos sistemos svarbą siekiant skatinti 
atsinaujinančiąją energiją ir iki 2050 m. užtikrinti neutralų poveikį klimatui. Šiuo tikslu dujų, 
elektros energijos ir vandenilio tinklai turėtų būti koordinuojami. Čia švarus vandenilis gali 
atlikti pagrindinį vaidmenį energijos kaupimo srityje, siekiant subalansuoti kintančią 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos pasiūlą ir paklausą; Šis sprendimas dar nėra konkurencingas 
ir šiuo tikslu ES reikia papildomų investicijų. Pranešėjas palankiai vertina vandenilio ir 
energetikos sistemų integravimo strategijų suderinimą.
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PRIEDAS: PRANEŠĖJUI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ IR ASMENŲ 
SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą visiškai savanoriškai ir tik savo atsakomybe parengė pranešėjas. 
Rengdamas šį pranešimo projektą, pranešėjas gavo informacijos iš šių subjektų ar asmenų:

Subjektas ir (arba) asmuo
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


