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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Strateġija Ewropea għall-Idroġenu
(2020/2242(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b'mod 
partikolari l-Artikolu 194 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Ftehim adottat fil-21 Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni 
Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (COP21) f'Pariġi fit-
12 ta' Diċembru 2015 (il-Ftehim ta' Pariġi),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Lulju 2020 bit-titolu 
"Strateġija għall-idroġenu għal Ewropa newtrali għall-klima" (COM(2020)0301),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Lulju 2020 bit-titolu 
"Nixprunaw Ekonomija Newtrali għall-Klima: Strateġija tal-UE dwar l-Integrazzjoni 
tas-Sistema tal-Enerġija" (COM(2020)0299),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-14 ta' Ottubru 2020 bit-titolu "Rapport 
tal-2020 dwar l-Istat tal-Unjoni tal-Enerġija skont ir-Regolament (UE) 2018/1999 dwar 
il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni Klimatika" (COM(2020)0950),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Settembru 2020 bit-titolu 
"It-tisħiħ tal-ambizzjoni klimatika tal-Ewropa għall-2030 - Ninvestu f'futur newtrali 
għall-klima għall-benefiċċju tal-popli tagħna" (COM(2020)0562),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2019 dwar il-
Patt Ekoloġiku Ewropew (COM(2019)0640),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Marzu 2020 bit-titolu 
"Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa" (COM(2020)0102),

– wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Diċembru 2018 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli1,

 wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2018/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-11 ta' Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 663/2009 u (KE) Nru 715/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi 94/22/KE, 98/70/KE, 2009/31/KE, 
2009/73/KE, 2010/31/UE, 2012/27/UE u 2013/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 2009/119/KE u (UE) 2015/652 u li jħassar ir-
Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill2,

1 ĠU L 328, 21.12.2018, p. 82.
2 ĠU L 328, 21.12.2018, p. 1.
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– wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta' Ottubru 2014 dwar l-installazzjoni ta' infrastruttura tal-karburanti alternattivi3,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 559/2014 tas-6 ta' Mejju 2014 li 
jistabbilixxi Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 24,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 347/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-17 ta' April 2013 dwar linji gwida għall-infrastruttura tal-enerġija trans-
Ewropea u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE u li jemenda r-Regolamenti (KE) 
Nru 713/2009, (KE) Nru 714/2009 u (KE) Nru 715/20095,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li 
jemenda r-Regolament (UE) Nru 913/2010 u li jħassar ir-Regolamenti (KE) 
Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/20106, li bħalissa qiegħed jiġi rivedut,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' 
gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Lulju 2020 dwar approċċ komprensiv 
Ewropew għall-ħżin tal-enerġija8,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2020 dwar il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew9,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2019 dwar "It-tibdil fil-klima – 
viżjoni strateġika Ewropea fit-tul għal ekonomija għanja, moderna, kompetittiva u 
newtrali għall-klima f'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi"10,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar "Il-varar tal-
infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea: wasal iż-żmien li naġixxu!"11,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Frar 2018 dwar l-aċċelerazzjoni tal-
innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija nadifa12,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel u l-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu,

3 ĠU L 307, 28.10.2014, p. 1.
4 ĠU L 169, 7.6.2014, p. 108.
5 ĠU L 115, 25.4.2013, p. 39.
6 ĠU L 348, 20.12.2013, p. 129.
7 ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.
8 Testi adottati, P9_TA(2020)0198.
9 Testi adottati, P9_TA(2020)0005.
10 Testi adottati, P8_TA(2019)0217.
11 ĠU C 345, 16.10.2020, p. 80.
12 ĠU C 463, 21.12.2018, p. 10.
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– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A9-
2242/2020),

A. billi l-UE approvat il-Ftehim ta' Pariġi, il-Patt Ekoloġiku u l-għan li tinkiseb tranżizzjoni 
kosteffikaċi u ġusta li twassal għan-newtralità klimatika sal-2050;

B. billi t-tranżizzjoni lejn ekonomija ta' gassijiet serra żero netti tirrikjedi tranżizzjoni lejn 
enerġija nadifa li tiżgura s-sostenibbiltà, is-sigurtà tal-provvista u l-affordabbiltà tal-
enerġija;

C. billi l-idroġenu jista' jintuża għal applikazzjonijiet industrijali, tat-trasport u tat-tisħin, 
għad-dekarbonizzazzjoni ta' setturi li fihom l-elettrifikazzjoni diretta mhijiex possibbli 
jew kompetittiva, kif ukoll għall-ħżin tal-enerġija biex tiġi bbilanċjata s-sistema tal-
enerġija, u għaldaqstant għandu rwol sinifikanti fl-integrazzjoni tas-sistema tal-enerġija;

1. Jisħaq fuq il-ħtieġa li tinżamm u tkompli tiġi żviluppata tmexxija teknoloġika Ewropea 
fl-idroġenu nadif13 permezz ta' ekonomija tal-idroġenu kompetittiva u sostenibbli b'suq 
tal-idroġenu integrat; jenfasizza n-neċessità ta' strateġija Ewropea għall-idroġenu li 
tkopri l-katina tal-valur sħiħa tal-idroġenu, inklużi s-setturi tad-domanda u l-provvista, u 
li tkun ikkoordinata ma' sforzi nazzjonali biex jitnaqqsu l-kostijiet tal-idroġenu nadif; 
jilqa', għalhekk, l-istrateġija tal-idroġenu għal Ewropa newtrali għall-klima proposta 
mill-Kummissjoni; 

2. Jissottolinja li l-prinċipju "l-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel" jipprevali u li l-
elettrifikazzjoni diretta, fejn tkun possibbli, hija l-opzjoni preferuta għad-
dekarbonizzazzjoni billi hija aktar kosteffikaċi u effiċjenti fl-użu tal-enerġija mill-użu 
ta' idroġenu nadif;

3. Jinsab konvint li l-idroġenu nadif biss qed jikkontribwixxi b'mod sostenibbli għall-kisba 
tan-newtralità klimatika fit-tul;

Il-klassifikazzjoni u l-istandards tal-idroġenu

4. Jemmen li klassifikazzjoni legali komuni tat-tipi differenti tal-idroġenu hija tal-akbar 
importanza; jilqa' l-klassifikazzjoni proposta mill-Kummissjoni; jinnota li l-evitar tal-
użu ta' żewġ ismijiet għall-istess kategorija, bħal idroġenu "rinnovabbli" u "nadif", 
jista' jkompli jiċċara dik il-klassifikazzjoni;

5. Jissottolinja l-ħtieġa urġenti ta' standards, sistemi ta' ċertifikazzjoni u ta' tikkettar 
Ewropej għall-idroġenu nadif u garanziji ta' oriġni għall-elettriku rinnovabbli; jemmen 
li l-idroġenu nadif għandu jiġi ddeterminat skont rieżami indipendenti u bbażat fuq ix-
xjenza tal-emissjonijiet taċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi 
qafas regolatorju mill-aktar fis possibbli fl-2021;

6. Jinsab konvint bis-sħiħ li l-aċċettazzjoni pubblika hija kruċjali għall-ħolqien b'suċċess 
ta' ekonomija tal-idroġenu; jisħaq, għalhekk, fuq l-importanza tal-involviment 

13 Skont il-Kummissjoni, "idroġenu nadif" jirreferi għal idroġenu prodott permezz tal-elettroliżi tal-ilma bl-użu 
ta' elettriku minn sorsi rinnovabbli. Dan jista' jiġi prodott ukoll permezz tal-formazzjoni mill-ġdid tal-bijogass 
jew il-konverżjoni bijokimika tal-bijomassa, jekk ikun f'konformità mar-rekwiżiti ta' sostenibbiltà.
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pubbliku u tal-partijiet ikkonċernati u standards tekniċi u ta' sikurezza Ewropej għall-
idroġenu, u ta' soluzzjonijiet tal-idroġenu ta' kwalità għolja li jirrispettaw dawk l-
istandards;

Insaħħu l-produzzjoni tal-idroġenu

7. Jilqa' l-għanijiet ambizzjużi tal-Kummissjoni li żżid il-kapaċità tal-elettrolizzaturi tal-
idroġenu rinnovabbli u l-produzzjoni tal-idroġenu; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jinċentivaw il-katina tal-valur u l-adozzjoni mis-suq tal-idroġenu nadif 
sabiex jagħmluh teknoloġikament matur u kompetittiv meta mqabbel mal-idroġenu 
mill-fjuwils fossili u b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju14;

8. Jenfasizza li għal suq tal-idroġenu intern li jiffunzjona u li jkun prevedibbli, jeħtieġ li 
jingħelbu l-ostakoli regolatorji u li jinħoloq qafas regolatorju koerenti u komprensiv; 
jemmen li l-qafas regolatorju tas-suq tal-gass u l-Pakkett dwar l-Enerġija Nadifa 
jistgħu jservu bħala pjanijiet ta' azzjoni għal dak l-iskop;

9. Jinnota li, sabiex tinbena ekonomija tal-idroġenu sostenibbli b'mod rapidu biżżejjed 
biex nilħqu l-għanijiet klimatiċi tagħna, l-idroġenu b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-
karbonju jista' jkollu rwol tranżizzjonali; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta għal 
kemm żmien u kemm minn dan l-idroġenu jkun meħtieġ bejn wieħed u ieħor għal 
skopijiet ta' dekarbonizzazzjoni sakemm l-idroġenu nadif biss ikun jista' jaqdi dan ir-
rwol;

10. Jissottolinja li ekonomija tal-idroġenu nadif tirrikjedi ammonti addizzjonali sinifikanti 
ta' enerġija rinnovabbli affordabbli u l-infrastruttura korrispondenti; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom f'dan ir-rigward u jabolixxu 
t-taxxi u l-imposti fuq l-elettriku rinnovabbli;

Infrastruttura tal-idroġenu

11. Jenfasizza l-ħtieġa f'waqtha ta' infrastruttura għall-produzzjoni u t-trasport tal-
idroġenu, u l-iżvilupp parallel tad-domanda u l-provvista; jilqa', f'dan ir-rigward, l-
intenzjoni tal-Kummissjoni li teżamina mill-ġdid ir-Regolament Nru 347/2013 tas-
17 ta' April 2013 dwar linji gwida għall-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea (ir-
Regolament TEN-E)15; jinnota li, minkejja l-konċentrazzjoni fuq ir-raggruppamenti 
industrijali li kien hemm fl-ewwel fażi, l-ippjanar tal-infrastruttura għat-trasport fuq 
distanzi itwal u r-regolamentazzjoni tiegħu għandhom ikunu diġà twettqu;

12. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jivvalutaw il-possibbiltà li jagħtu 
skop ġdid lill-pipelines tal-gass eżistenti għat-trasport tal-idroġenu pur sabiex tiġi 
mmassimizzata l-kosteffikaċja u jiġu mminimizzati l-kostijiet ta' investiment u l-
kostijiet livellati tat-trasport;

Id-domanda għal-idroġenu

14 Skont il-Kummissjoni, "idroġenu b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju" jinkludi idroġenu mill-fjuwils 
fossili bi qbid tal-karbonju u l-idroġenu bbażat fuq l-elettriku, bi tnaqqis sinifikanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet 
serra ta' ċiklu tal-ħajja sħiħ meta mqabbla mal-produzzjoni eżistenti tal-idroġenu.
15 ĠU L 115, 25.4.2013, p. 39.
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13. Jenfasizza li, sabiex tinkiseb adozzjoni rapida tal-idroġenu nadif mis-suq u jiġu evitati 
"lock-ins" tal-karbonju, trid tiżdied id-domanda għall-idroġenu nadif; jirrikonoxxi li l-
fokus inizjali tad-domanda għall-idroġenu għandu jkun fuq setturi li għalihom l-użu 
tal-idroġenu huwa kważi kompetittiv jew li attwalment ma jistax jiġi dekarbonizzat 
b'mezzi oħra; jemmen li għal dawn is-setturi, għandhom jiġu stabbiliti pjanijiet 
direzzjonali għall-iżvilupp tad-domanda, l-investiment u l-ħtiġijiet tar-riċerka fuq 
livell Ewropew; jaqbel mal-Kummissjoni li politiki min-naħa tad-domanda bħal kwoti 
għall-użu ta' idroġenu nadif f'setturi speċifiċi u kuntratti għad-differenza għall-
karbonju ("CCfD") huma neċessarji biex jippromwovu d-dekarbonizzazzjoni permezz 
tal-idroġenu nadif;

Riċerka, żvilupp, innovazzjoni u finanzjament 

14. Jisħaq fuq l-importanza tar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni tul il-katina tal-valur 
kollha u ta' proġetti ta' dimostrazzjoni fuq skala industrijali sabiex l-idroġenu nadif isir 
kompetttiv; jemmen li l-involviment tal-SMEs u li l-ħaddiema jiġu mgħammra 
b'għarfien adegwat dwar l-idroġenu huma tal-akbar importanza;

15. Jissottolinja li ammonti sinifikanti ta' investiment huma meħtieġa biex l-idroġenu 
nadif isir kompetittiv, u li l-programmi u l-istrumenti ta' finanzjament Ewropej bħal 
Orizzont Ewropa, il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, InvestEU u l-Fond ta' 
Innovazzjoni tal-ETS għandhom rwol ewlieni fit-trawwim ta' ekonomija tal-idroġenu 
nadif; jiddeplora bil-qawwa t-tnaqqis li għamel il-Kunsill li jaffettwa dawn l-
istrumenti; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa strateġija ta' investiment ikkoordinata 
għal idroġenu nadif; 

16. Jilqa' l-Alleanza Ewropea għall-Idroġenu Nadif u l-Proġetti Importanti ta' Interess 
Ewropew Komuni (IPCEIs) bħala mezzi importanti biex jissaħħaħ l-investiment fl-
idroġenu nadif; jinkoraġġixxi lill-Alleanza toħroġ b'aġenda ta' investiment u riżerva ta' 
proġetti li jistgħu jiżguraw l-implimentazzjoni tal-għanijiet tal-idroġenu stabbiliti mill-
Kummissjoni kemm jista' jkun malajr; jilqa' l-pjan tal-Kummissjoni li tirrevedi l-linji 
gwida dwar l-għajnuna mill-Istat biex jinkludu l-idroġenu nadif;

17. Jisħaq fuq il-ħidma tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH 
JU); jitlob lill-Kummissjoni tużaha bħala ċentru ta' kompetenza għal idroġenu nadif;

Kooperazzjoni internazzjonali dwar l-idroġenu

18. Jemmen li l-importazzjoni ta' idroġenu nadif tista' ssir neċessarja biex taqdi d-
domanda Ewropea; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi kooperazzjoni ta' 
benefiċċju reċiproku mar-reġjuni ġirien; 

19. Jinsab konvint li l-UE għandha tipprova tippromwovi l-istandards tagħha dwar l-
idroġenu fuq livell internazzjonali u għaldaqstant għandha tagħmel l-idroġenu parti 
mill-kooperazzjoni internazzjonali tagħha; 

Ir-rwol tal-idroġenu f'sistema tal-enerġija integrata

20. Jissottolinja l-ħtieġa ta' sistema tal-enerġija integrata sabiex tinkiseb newtralità 
klimatika sal-2050; jemmen li l-integrazzjoni tal-grilja tal-elettriku, tal-gass u tal-
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idroġenu hija ta' benefiċċju għal suq tal-idroġenu u l-enerġija li jiffunzjona tajjeb; 
jilqa' l-inklużjoni tal-idroġenu fl-Istrateġija tal-Kummissjoni dwar l-Integrazzjoni tas-
Sistema tal-Enerġija; jemmen li idroġenu nadif jista' jkollu rwol ewlieni f'termini ta' 
ħżin tal-enerġija biex jiġu bbilanċjati l-provvista u d-domanda tal-enerġija rinnovabbli 
intermittenti; 

°

° °

21. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-
istituzzjonijiet kollha tal-UE u lill-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-Unjoni Ewropea approvat il-Ftehim ta' Pariġi u impenjat ruħha, permezz tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew, li tikseb newtralità klimatika sal-2050 permezz ta' tranżizzjoni ġusta. Din it-
tranżizzjoni timplika d-dekarbonizzazzjoni tas-setturi ekonomiċi kollha, inklużi s-setturi tal-
enerġija u dawk li diffiċli jiġu dekarbonizzati. It-tranżizzjoni lejn sistema tal-enerġija nadifa 
jeħtieġ li tiżgura sigurtà tal-provvista u affordabbiltà tal-enerġija. 

Billi l-idroġenu prodott permezz tal-elettroliżi b'elettriku minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli 
huwa alternattiva nadifa għall-fjuwils fossili u jista' jintuża għal diversi skopijiet, inkluż bħala 
materja prima għall-proċessi industrijali, iċ-ċelloli tal-fjuwil u l-ħżin tal-enerġija, jista' jagħti 
kontribut siewi għal din it-tranżizzjoni. Huwa jista' jgħin biex jiddekarbonizza setturi li 
diffiċli jiġu dekarbonizzati li fihom l-elettrifikazzjoni diretta għadha mhijiex possibbli jew 
kosteffikaċi. Madankollu, l-idroġenu jirrappreżenta biss parti żgħira tat-taħlita tal-enerġija 
Ewropea u 95 % tal-produzzjoni tal-idroġenu tagħna hija attwalment ibbażata fuq il-fjuwils 
fossili1. Barra minn hekk, l-idroġenu nadif għadu mhuwiex kompetittiv meta jitqabbel mal-
idroġenu mill-fjuwils fossili u l-idroġenu b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju2.

Għaldaqstant, l-UE jeħtieġ li tiżviluppa ekonomija tal-idroġenu sostenibbli li jkollha l-għan li 
tagħmel l-idroġenu nadif kompetittiv kemm jista' jkun malajr. Ekonomija tal-idroġenu li 
tirnexxi bi tmexxija teknoloġika Ewropea tista' tgħin lill-UE ssaħħaħ l-ekonomija tagħha u 
toħloq impjiegi li jibqgħu validi fil-futur, b'mod speċjali wara t-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku 
minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Għal dan, tinħtieġ strateġija tal-idroġenu li tkopri l-
katina tal-valur kollha tal-idroġenu, tinkludi s-setturi tad-domanda u l-provvista, u li tkun 
ikkoordinata ma' sforzi nazzjonali. Il-Kummissjoni Ewropea għamlet l-ewwel pass f'din id-
direzzjoni billi adottat "Strateġija għall-idroġenu għal Ewropa newtrali għall-klima" 
f'Lulju 2020. Dan ir-rapport għandu l-għan li janalizza l-ħtiġijiet politiċi, ekonomiċi u 
teknoloġiċi għal ekonomija tal-idroġenu sostenibbli fl-UE, u b'hekk jikkomplementa l-
istrateġija proposta mill-Kummissjoni. 

Ir-Rapporteur jissottolinja li l-idroġenu mhuwiex is-soluzzjoni maġika għad-
dekarbonizzazzjoni. Minflok, għandu jipprevali l-prinċipju "l-effiċjenza enerġetika tiġi l-
ewwel" u l-elettrifikazzjoni diretta għandha titqies bħala l-għażla preferuta għad-
dekarbonizzazzjoni, fejn ikun teknoloġikament u ekonomikament possibbli, billi din tista' 
tkun aktar kosteffikaċi u effiċjenti fl-użu tal-enerġija minħabba t-telf ta' effiċjenza fil-
produzzjoni tal-idroġenu. 

L-UE jeħtieġ li tibbaża l-ekonomija tal-idroġenu tagħha fuq l-idroġenu nadif, billi l-idroġenu 
nadif biss huwa sostenibbli fit-tul. Sabiex tissaħħaħ il-produzzjoni tal-idroġenu u tiġi 
stabbilita l-ekonomija tal-idroġenu nadif b'mod rapidu biżżejjed biex nilħqu l-għanijiet 
klimatiċi tagħna, l-idroġenu b'kontenut baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju jista' jkollu rwol 
tranżizzjonali, billi l-idroġenu nadif għadu mhuwiex abbundanti u kompetittiv biżżejjed. Il-

1 Il-Kummissjoni Ewropea: Hydrogen generation in Europe: Overview of key costs and benefits (Il-ġenerazzjoni 
tal-idroġenu fl-Ewropa: Ħarsa ġenerali lejn l-ispejjeż u l-benefiċċji ewlenin), Lulju 2020
 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en
2 F'dan ir-rapport, ir-Rapporteur qed juża, għat-tipi differenti ta' idroġenu, it-terminoloġija proposta mill-
Kummissjoni fil-Komunikazzjoni "Strateġija għall-idroġenu għal Ewropa newtrali għall-klima".

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en
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Kummissjoni għandha tivvaluta għal kemm żmien u kemm minn dan l-idroġenu b'kontenut 
baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju jkun meħtieġ matul din il-fażi ta' tranżizzjoni. Huwa 
importanti li l-idroġenu mill-fjuwils fossili jiġi eliminat progressivament kemm jista' jkun 
malajr.
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Il-klassifikazzjoni u l-istandards tal-idroġenu 

Ir-Rapporteur jemmen li, sabiex jiġu ddefiniti t-tipi differenti tal-idroġenu, tinħtieġ sistema ta' 
klassifikazzjoni unika Ewropea. Il-klassifikazzjoni proposta tal-Kummissjoni, ibbażata fuq il-
kontenut tal-karbonju tal-idroġenu u li tiddevja mill-approċċ ibbażat fuq il-kulur li huwa użat 
b'mod komuni, tidher li hija soluzzjoni tajba. Madankollu, għandu jiġi evitat li jintużaw 
ismijiet differenti għall-istess tip ta' idroġenu, bħal idroġenu "rinnovabbli" u "nadif".

Barra minn hekk, jeħtieġ li nkunu nistgħu nidentifikaw b'mod ċar l-idroġenu nadif. Għal dan 
l-iskop, ir-Rapporteur jissuġġerixxi l-iżvilupp ta' standards u sistema ta' ċertifikazzjoni u 
tikkettar Ewropea bbażata fuq rieżami indipendenti bbażat fuq ix-xjenza tal-emissjonijiet taċ-
ċiklu tal-ħajja tal-produzzjoni tal-idroġenu. Billi l-produzzjoni tal-idroġenu nadif hija bbażata 
fuq elettriku rinnovabbli, neħtieġu wkoll garanziji ta' oriġini għall-elettriku rinnovabbli. Dawn 
l-elementi huma importanti biex konsumaturi tal-idroġenu jkunu jistgħu jinvestu konxjament 
f'għażliet tal-idroġenu nadif.

L-aċċettazzjoni pubblika hija kruċjali fl-iżvilupp ta' ekonomija tal-idroġenu sostenibbli. 
Sabiex tiżdied l-aċċettazzjoni pubblika, l-involviment taċ-ċittadini u tal-partijiet ikkonċernati 
fl-ekonomija tal-idroġenu huwa kruċjali. Jeħtieġ ukoll li niżguraw li l-UE jkollha l-ogħla 
standards ta' sikurezza u normi tekniċi għall-idroġenu u tapplika biss soluzzjonijiet tal-
idroġenu li jirrispettaw dawk l-istandards. F'dan ir-rigward, ir-Rapporteur ifaħħar il-ħidma fuq 
is-sikurezza li diġà saret mill-Impriża taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu li tista' sservi bħala 
ċentru ta' kompetenza dwar l-idroġenu għall-Kummissjoni Ewropea.

Insaħħu l-produzzjoni tal-idroġenu

Jeħtieġ li nieħdu azzjoni issa biex inżidu l-produzzjoni tal-idroġenu nadif fl-Ewropa. Fl-
istrateġija tagħha l-Kummissjoni ppreżentat għanijiet ambizzjużi biex iżżid il-produzzjoni tal-
idroġenu nadif billi żiedet il-kapaċità ta' elettrolizzaturi tal-idroġenu rinnovabbli. Biex 
jintlaħqu dawk l-għanijiet u jiġi stabbilit suq tal-idroġenu nadif li jiffunzjona u li jkun 
prevedibbli, li jattira l-investimenti, jeħtieġ li jingħelbu l-ostakoli regolatorji u li jiġi stabbilit 
qafas regolatorju komprensiv tas-suq tal-idroġenu. Il-qafas regolatorju tas-suq tal-gass tal-UE, 
minħabba l-karatteristiċi komuni tal-idroġenu u l-gass, u l-Pakkett dwar l-Enerġija Nadifa, 
minħabba l-approċċ olistiku tiegħu għar-rieżami tal-funzjonament tas-suq tal-enerġija, jistgħu 
jservu bħala pjanijiet ta' azzjoni għal dan il-qafas regolatorju.

Sabiex jiġi prodott idroġenu nadif, huma meħtieġa ammonti sinifikanti ta' elettriku 
rinnovabbli. Għaldaqstant, sabiex tissaħħaħ il-produzzjoni tal-idroġenu nadif, l-UE jeħtieġ li 
toħloq produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli addizzjonali suffiċjenti. Dan imur id f'id mal-
provvista tal-infrastruttura neċessarja biex l-enerġija rinnovabbli tiġi ttrasportata lejn siti tal-
produzzjoni tal-idroġenu. Billi għad hemm lakuni fl-infrastruttura tal-enerġija rinnovabbli fl-
UE, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-infrastruttura nieqsa tiġi 
pprovduta kemm jista' jkun malajr. Barra minn hekk, billi l-elettriku rinnovabbli huwa 
responsabbli għal parti sinifikanti tal-kostijiet tal-produzzjoni tal-idroġenu nadif, huwa 
importanti, sabiex tinkiseb il-kompetittività, li jitnaqqsu l-kostijiet billi jiġu aboliti taxxi u 
imposti fuq l-elettriku rinnovabbli. 

Infrastruttura tal-idroġenu
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Ir-Rapporteur jinnota n-nuqqas ta' infrastruttura tal-idroġenu fl-UE. L-UE għandha tevita li 
jkollha problema "tat-tiġieġa u l-bajda" bejn l-infrastruttura tal-idroġenu, il-faċilitajiet ta' 
produzzjoni u d-domanda. Jeħtieġ li niżviluppaw l-elementi kollha mill-bidu nett. L-UE 
għandha tinċentiva l-iżvilupp tal-infrastruttura, pereżempju billi tirrevedi r-Regolament TEN-
E. Ir-Rapporteur jaqbel mal-approċċ tal-Kummissjoni li tibda tippjana mill-bidu nett l-
infrastuttura tat-trasport fuq medda medja u bażika biex tiżviluppa suq intern tal-idroġenu 
sħiħ kemm jista' jkun malajr.

Billi l-istabbiliment ta' ekonomija tal-idroġenu jkun jirrikjedi ammonti sinifikanti ta' 
investiment, il-kosteffikaċja hija importanti. L-infrastruttura eżistenti tal-gass tista' tingħata 
skop ġdid għall-użu tal-idroġenu pur, li jista' jimminimizza l-kostijiet ta' investiment u l-
kostijiet livellati ta' trasport. Għadaqstant, din il-possibbiltà għandha tiġi vvalutata fuq livell 
Ewropew u nazzjonali.

Id-domanda għall-idroġenu

In-naħa tad-domanda hija aspett kruċjali għall-iżvilupp ta' suq tal-idroġenu nadif, billi 
domanda għolja tista' tħaffef l-adozzjoni mis-suq tal-idroġenu nadif. Barra minn hekk, tista' 
tikkontribwixxi għad-dekarbonizzazzjoni. Madankollu, biex id-domanda tiżdied, l-idroġenu 
nadif jeħtieġ li jsir xenarju ta' negozju attraenti. L-investimenti f'idroġenu nadif jeħtieġ li 
jkunu aktar attraenti minn investimenti f'soluzzjonijiet ibbażati fuq il-fossili. F'dak il-każ biss, 
l-UE tkun tista' tipprevjeni "lock-ins" tal-karbonju. Għaldaqstant, l-użu ta' idroġenu nadif u, 
għal perjodu tranżitorju, b'kontenut baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju għandu jiġi kkonċentrat 
fuq setturi li għalihom l-użu tal-idroġenu huwa kważi kompetittiv jew li attwalment ma jistax 
jiġi dekarbonizzat b'mezzi oħra. 

Sabiex ikun hemm sorveljanza aħjar tal-idroġenu nadif u b'kontenut baxx ta' emissjonijiet tal-
karbonju meħtieġ, ir-Rapporteur jipproponi li jitfasslu pjanijiet direzzjonali tas-settur li 
jistabbilixxu l-iżvilupp tad-domanda tal-idroġenu u l-ħtiġijiet ta' investiment u riċerka għas-
setturi tad-domanda. Dawn il-pjanijiet direzzjonali għandhom jiġu mfassla fuq livell 
Ewropew f'kooperazzjoni mill-qrib bejn il-partijiet ikkonċernati u l-istituzzjonijiet Ewropej. 

Il-Kummissjoni tiddikjara fl-istrateġija tagħha l-importanza tal-politiki biex tiġi appoġġjata u 
żviluppata n-naħa tad-domanda. Minħabba n-nuqqas ta' kompetittività attwali tal-idroġenu 
nadif, tabilħaqq għandna nqisu li nimplimentaw politiki bħal kwoti għall-użu tal-idroġenu 
nadif fis-setturi prijoritarji. Għandhom jitqiesu wkoll miżuri innovattivi bħall-kuntratti għad-
differenza għall-karbonju ("CCfD"). Madankollu, jeħtieġ li l-Kummissjoni tiddeskrivi fid-
dettall kif dawn il-miżuri jistgħu jiġu ffinanzjati u implimentati.
 
Riċerka, żvilupp, innovazzjoni u finanzjament 

Sabiex jitnaqqsu l-kostijiet tal-idroġenu nadif u għal skopijiet ta' ottimizzazzjoni, huma 
neċessarji r-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni tul il-katina tal-valur kollha tal-idroġenu nadif. 
Neħtieġu wkoll proġetti ta' dimostrazzjoni fuq skala industrijali sabiex inkunu nistgħu 
nimplimentaw soluzzjonijiet tal-idroġenu fis-setturi tad-domanda. Jeħtieġ li l-UE tiżgura l-
involviment sħiħ tal-SMEs, billi xi wħud jistgħu joffru soluzzjonijiet innovattivi u xi wħud 
jista' jkollhom riżorsi limitati biex jibbenefikaw minn soluzzjonijiet tal-idroġenu nadif għad-
dekarbonizzazzjoni tagħhom stess. Jeħtieġ li niżguraw ukoll li l-forza tax-xogħol tagħna tkun 
mgħammra b'għarfien adegwat dwar teknoloġiji tal-idroġenu nadif biex tkun żgurata s-
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sikurezza tagħhom.

Ir-Rapporteur jissottolinja l-ħtiġijiet ta' investiment għoljin biex tiġi stabbilita ekonomija tal-
idroġenu nadif. Il-programmi Ewropej jista' jkollhom rwol importanti biex jgħinu fil-
finanzjament ta' proġetti tal-idroġenu nadif u biex jiġu attirati investimenti pubbliċi u privati 
addizzjonali. B'mod speċjali, Orizzont Ewropa, il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, InvestEU u 
l-Fond ta' Innovazzjoni tal-ETS jistgħu jrawmu ekonomija tal-idroġenu nadif. Huwa 
imperattiv li dawn il-programmi jiġu mgħammra b'riżorsi finanzjarji suffiċjenti. Għaldaqstant, 
ir-Rapporteur jiddeplora t-tnaqqis finanzjarju li għamel il-Kunsill meta mqabbel mal-proposta 
tal-Kummissjoni. 

Minbarra dawk il-programmi, l-Alleanza Ewropea għal Idroġenu Nadif u l-Proġetti 
Importanti ta' Interess Ewropew Komuni (IPCEIs) jistgħu jgħinu biex jiffinanzjaw l-
ekonomija tal-idroġenu. L-Alleanza, abbażi tal-għarfien espert li hija tgħaqqad flimkien, 
għandha tgħin biex jiġu identifikati proġetti promettenti konkreti u ħtiġijiet ta' investiment, 
filwaqt li tfassal riżerva ta' proġetti u aġenda ta' investiment. Barra minn hekk, reviżjoni ta' 
linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għandha tistabbilixxi kapitolu dwar teknoloġiji tal-
idroġenu nadif, sabiex il-linji gwida jkunu jistgħu jappoġġjaw u ma jfixklux l-iżvilupp tal-
idroġenu nadif. Barra minn hekk, meta titqies l-abbundanza ta' programmi Ewropej li jistgħu 
jgħinu biex jiġi ffinanzjat l-idroġenu nadif, huwa essenzjali li l-UE tiżviluppa strateġija ta' 
investiment ikkoordinata li tippermetti li proġetti jirċievu finanzjament minn programmi 
differenti u tiżgura li jibnu fuq xulxin b'mod loġiku. 

Kooperazzjoni internazzjonali dwar l-idroġenu

Ir-Rapporteur jemmen li l-produzzjoni Ewropea ta' idroġenu nadif waħedha tista' ma tkunx 
biżżejjed biex taqdi d-domanda Ewropea, billi xi setturi se jirrikjedu ammonti kbar għal 
skopijiet ta' dekarbonizzazzjoni. Għalhekk, l-UE għandha tibda kooperazzjoni dwar 
produzzjoni tal-idroġenu nadif mar-reġjuni tal-viċinat bħall-Balkani jew l-Afrika ta' Fuq għal 
skopijiet ta' importazzjoni. Hija għandha tiggarantixxi li din il-kooperazzjoni tkun ta' 
benefiċċju għar-reġjuni li qed jikooperaw f'termini tal-ġlieda tagħhom kontra t-tibdil fil-klima 
u biex jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU u l-iżvilupp ekonomiku 
sostenibbli.

B'mod ġenerali, l-idroġenu nadif għandu jsir ukoll parti integrali mill-kooperazzjoni 
internazzjonali tal-UE, inkluża d-diplomazija dwar il-klima, biex jiġu skambjati l-aħjar 
prattiki u jiġu promossi standards tal-idroġenu Ewropej.

Ir-rwol tal-idroġenu f'sistema tal-enerġija integrata

Fl-aħħar nett, ir-Rapporteur jissottolinja l-importanza ta' sistema tal-enerġija integrata biex 
tiġi promossa l-enerġija rinnovabbli u tinkiseb newtralità klimatika sal-2050. Għal dan l-
iskop, il-grilji tal-gass, tal-elettriku u tal-idroġenu għandhom jiġu kkoordinati. Hawnhekk, l-
idroġenu jista' jkollu rwol ewlieni f'termini ta' ħżin tal-enerġija biex jiġu bbilanċjati l-
provvista u d-domanda tal-enerġija rinnovabbli intermittenti. Din is-soluzzjoni għadha 
mhijiex kompetittiva u l-UE teħtieġ aktar investimenti għal dan l-iskop. Ir-Rapporteur jilqa' l-
allinjament tal-istrateġiji tal-idroġenu u tal-integrazzjoni tas-sistema tal-enerġija.
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ANNESS: LISTA TA' ENTITAJIET JEW PERSUNI
LI MINGĦANDHOM IR-RAPPORTEUR IRĊIEVA KONTRIBUT

Il-lista li ġejja hija kkompilata fuq bażi purament volontarja taħt ir-responsabbiltà esklussiva 
tar-rapporteur. Ir-rapporteur irċieva kontribut mill-entitajiet li ġejjin jew il-persuni fit-tħejjija 
tal-abbozz ta' rapport:

Entità u/jew persuna
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
Il-Kummissjoni Ewropea 
Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
Europex
Istitut Universitarju Ewropew
L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu
Hydrogen Europe
Iberdrola
L-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Produtturi taż-Żejt u l-Gass
L-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija
Oersted
Open Grid Europe
RWE 
Sandbag
Siemens 
STEAG
TenneT
Trasport u Ambjent
Uniper
Vattenfall
Verband der Chemischen Industrie 
Verbund
Weltenergierat Deutschland
WindEurope
Wirtschaftsvereinigung Stahl
Pjattaforma b'Emissjonijiet Żero


