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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie europejskiej strategii w zakresie wodoru
(2020/2242(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności 
jego art. 194,

– uwzględniając porozumienie przyjęte podczas 21. Konferencji Stron Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP21) w Paryżu w 
dniu 12 grudnia 2015 r. (porozumienie paryskie),

– uwzględniając komunikat Komisji z 8 lipca 2020 r., zatytułowany „Strategia w zakresie 
wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu” (COM(2020)0301),

– uwzględniając komunikat Komisji z 8 lipca 2020 r., zatytułowany „Impuls dla 
gospodarki neutralnej dla klimatu: strategia UE dotycząca integracji systemu 
energetycznego” (COM(2020)0299),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 14 października 2020 r., zatytułowane 
„Sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej na 2020 r. na podstawie 
rozporządzenia (UE) 2018/1999 w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami 
w dziedzinie klimatu” (COM(2020)0950),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 17 września 2020 r., zatytułowany 
„Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r. – Inwestowanie w przyszłość 
neutralną dla klimatu z korzyścią dla obywateli” (COM(2020)0562),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu (COM(2019)0640),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 marca 2020 r. zatytułowany „Nowa 
strategia przemysłowa dla Europy” (COM(2020)0102),

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 
11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych1,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 
11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie 
klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i 
(WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 
2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 

1 Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82.
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2009/119/WE i (UE) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 525/20132,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 
października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych3,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 559/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie 
ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i 
Technologii Wodorowych 24,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z 
dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające 
rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/20095,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z 
dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i 
(WE) nr 67/20106, obecnie poddawane przeglądowi,

– uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie kompleksowego 
europejskiego podejścia do magazynowania energii8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu9,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany klimatu – 
europejska, długofalowa i zgodna z porozumieniem paryskim wizja strategiczna na 
rzecz dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu 
gospodarki10,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uruchomienia 
infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie!11,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyspieszenia 

2 Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1.
3 Dz.U. L 307 z 28.10.2014, s. 1.
4 Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 108.
5 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.
6 Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129.
7 Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.
8 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0198.
9 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005.
10 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0217.
11 Dz.U. C 345 z 16.10.2020, s. 80.
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innowacji w dziedzinie czystej energii12,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Transportu i Turystyki,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A9-
2242/2020),

A. mając na uwadze, że UE zatwierdziła porozumienie paryskie, Zielony Ład oraz cel 
polegający na oszczędnej i sprawiedliwej transformacji prowadzącej do osiągnięcia 
neutralności dla klimatu do 2050 r.;

B. mając na uwadze, że przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu wymaga 
transformacji w kierunku czystej energii zapewniającej zrównoważony charakter, 
bezpieczeństwo dostaw energii i dostęp do energii;

C. mając na uwadze, że wodór może być stosowany w rozwiązaniach przemysłowych, 
transportowych i grzewczych, w sektorach odchodzących od paliw kopalnych, w 
których bezpośrednia elektryfikacja jest niemożliwa lub konkurencyjna, jak również do 
magazynowania energii w celu bilansowania systemu energetycznego, w związku z 
czym odgrywa on istotną rolę w integracji systemu energetycznego;

1. podkreśla konieczność zachowania i dalszego rozwoju europejskiego przywództwa 
technologicznego w kontekście czystego wodoru13 poprzez konkurencyjność i 
zrównoważony charakter gospodarki wodorowej wraz ze zintegrowanym rynkiem 
wodoru; uwydatnia konieczność przygotowania europejskiej strategii w zakresie 
wodoru, która obejmuje cały łańcuch wartości wodoru, w tym sektory popytu i podaży, 
oraz która jest koordynowana poprzez działania na szczeblu krajowym celem obniżenia 
kosztów czystego wodoru; w związku z powyższym z zadowoleniem przyjmuje 
strategię w zakresie wodoru dla Europy neutralnej dla klimatu, która została 
zaproponowana przez Komisję; 

2. podkreśla, że obowiązuje zasada „efektywność energetyczna przede wszystkim”, oraz 
że bezpośrednia elektryfikacja, o ile jest możliwa, jest opcją preferowaną dla 
dekarbonizacji, ponieważ jest bardziej opłacalna i energooszczędna;

3. jest przekonany, że w perspektywie długoterminowej tylko czysty wodór w sposób 
zrównoważony przyczynia się do osiągnięcia neutralności klimatycznej;

Klasyfikacja i normy dotyczące wodoru

4. wyraża przekonanie, że wspólna klasyfikacja prawna różnych typów wodoru ma 
nadrzędne znaczenie; z zadowoleniem przyjmuje klasyfikację zaproponowaną przez 

12 Dz.U. C 463 z 21.12.2018, s. 10.
13 według Komisji „czysty wodór” dotyczy wodoru wytwarzanego w reakcji elektrolizy wody z energią 
elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych; Może być również wytwarzany metodą reformingu biogazu lub 
poprzez konwersję biochemiczną biomasy, przy założeniu że spełniane są wymagania dotyczące 
zrównoważonego rozwoju.
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Komisję; zauważa, że unikanie stosowania dwóch nazw w tej samej kategorii, takich 
jak „odnawialny” i „czysty” wodór, mogłoby doprecyzować tę klasyfikację;

5. podkreśla pilną potrzebę ustanowienia europejskich norm oraz systemów certyfikacji i 
etykietowania na potrzeby czystego wodoru i gwarantuje pochodzenie odnawialnych 
źródeł energii elektrycznej; wyraża przekonanie, że czysty wodór powinien być 
wyznaczany zgodnie z niezależnym, naukowym przeglądem emisji jego cyklu życia; 
wzywa Komisję do jak najszybszego ustanowienia ram prawnych w 2021 r.;

6. jest głęboko przekonany, że akceptacja opinii publicznej jest kluczowym czynnikiem 
do pomyślnego utworzenia gospodarki wodorowej; w związku z powyższym 
podkreśla znaczenie zaangażowania opinii publicznej i stron zainteresowanych oraz 
europejskich standardów bezpieczeństwa i norm technicznych dotyczących wodoru, a 
także wysokiej jakości rozwiązań wodorowych, które spełniają wymagania tych 
standardów i norm;

Zwiększenie produkcji wodoru

7. z zadowoleniem przyjmuje ambitne cele Komisji polegające na zwiększeniu 
możliwości elektrolizerów do wodoru pochodzącego ze źródeł odnawialnych oraz 
zwiększeniu produkcji wodoru; nalega, by Komisja i państwa członkowskie 
przedstawiły instrumenty motywacyjne dotyczące łańcucha wartości i wprowadzania 
na rynek czystego wodoru, żeby stał się on rozwiązaniem zaawansowanym 
technologicznie i konkurencyjnym wobec wodoru z paliw kopalnych i wodoru 
niskoemisyjnego14;

8. podkreśla, że aby wewnętrzny rynek wodoru funkcjonował w sposób prawidłowy i 
przewidywalny, należy zlikwidować bariery regulacyjne oraz utworzyć kompleksowe 
ramy prawne; wyraża przekonanie, że ramy prawne regulujące funkcjonowanie rynku 
gazu i pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” mogłyby w tym 
zakresie pełnić funkcję planów działania;

9. zauważa, że w celu utworzenia zrównoważonej gospodarki wodorowej wystarczająco 
szybko, aby osiągnąć nasze cele klimatyczne, wodór niskoemisyjny może odgrywać 
rolę przejściową; wzywa Komisję do dokonania szacunkowej oceny okresu i zakresu, 
w jakich ten typ wodoru byłby potrzebny do dekarbonizacji do momentu całkowitego 
przejęcia tej roli przez czysty wodór;

10. podkreśla, że gospodarka oparta na czystym wodorze wymaga znacznych 
dodatkowych ilości opłacalnej energii odnawialnej oraz odpowiedniej infrastruktury; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do podejmowania dalszych działań w tym 
zakresie oraz do zniesienia podatków i opłat związanych z energią elektryczną 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych;

Infrastruktura wodorowa

14 według Komisji „wodór niskoemisyjny” obejmuje wodór z paliw kopalnych z wychwytywaniem dwutlenku 
węgla oraz wodór elektrolityczny, który cechuje się znacznie niższymi emisjami gazów cieplarnianych w całym 
cyklu życia paliw w porównaniu do wodoru wytwarzanego obecnie;
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11. uwydatnia potrzebę terminowego ustanowienia produkcji wodoru i jego infrastruktury 
transportowej oraz równoczesnego rozwoju podaży i popytu; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący dokonania przeglądu 
rozporządzenia nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych 
dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (rozporządzenia TEN-E)15; 
zauważa, że pomimo koncentracji w pierwszej fazie na klastrach przemysłowych 
prace związane z planowaniem infrastruktury przesyłu na dłuższych dystansach i 
przepisami dotyczącymi tej infrastruktury powinny być już prowadzone;

12. zachęca Komisję i państwa członkowskie do dokonania oceny możliwości 
przekształcenia dotychczasowych rurociągów gazowych na transport czystego wodoru 
w celu maksymalnego zwiększenia oszczędności, zminimalizowania kosztów 
inwestycyjnych i zrównania kosztów przesyłowych;

Popyt na wodór

13. podkreśla, że w celu szybkiego wprowadzenia czystego wodoru na rynek i 
zapobieżenia uzależnieniu gospodarki od węgla popyt na wodór musi zostać 
zwiększony; potwierdza, że popyt na wodór powinien w pierwszej kolejności 
pochodzić z sektorów, dla których korzystanie z wodoru może być rozwiązaniem 
konkurencyjnym lub w których odchodzenie od paliw kopalnych z zastosowaniem 
innych metod jest aktualnie niemożliwe; wyraża przekonanie, że plany działania dla 
tych sektorów w zakresie rozwoju popytu, inwestycji i badań należy ustanowić na 
poziomie europejskim; zgadza się z Komisją, że polityki dotyczące popytu, np. 
kontyngenty na wykorzystanie czystego wodoru w określonych sektorach i kontrakty 
na transakcje różnicowe dotyczące dwutlenku węgla, są niezbędne do promowania 
dekarbonizacji poprzez zastosowanie czystego wodoru;

Badania, rozwój, innowacje i finansowanie 

14. podkreśla znaczenie badań, rozwoju i innowacji w całym łańcuchu wartości oraz 
znaczenie projektów demonstracyjnych realizowanych na skalę przemysłową w celu 
uczynienia z czystego wodoru rozwiązania konkurencyjnego; wyraża przekonanie, że 
angażowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz przekazywanie pracownikom 
odpowiedniej wiedzy na temat wodoru mają nadrzędne znaczenie;

15. podkreśla, że znaczne inwestycje są niezbędne do uczynienia z wodoru rozwiązania 
konkurencyjnego, oraz że europejskie programy i instrumenty finansowania, takie jak 
„Horyzont Europa”, instrument „Łącząc Europę”, InvestEU i fundusz innowacyjny, 
odgrywają kluczową rolę we wspieraniu gospodarki opartej na czystym wodorze; 
głęboko ubolewa nad cięciami, jakich dokonała Rada w związku z tymi 
instrumentami; wzywa Komisję do opracowania skoordynowanej strategii 
inwestowania w czysty wodór; 

16. z zadowoleniem przyjmuje europejski sojusz na rzecz czystego wodoru (ang. 
European Clean Hydrogen Alliance) oraz ważne projekty stanowiące przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania (projekty IPCEI) jako istotne środki 
poszerzające możliwości inwestowania w czysty wodór; zachęca sojusz do ustalenia 

15 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.
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programu działań inwestycyjnych i sekwencji projektów, które mogą zapewnić jak 
najszybsze wdrożenie ustalonych przez Komisję celów związanych z wodorem; z 
zadowoleniem przyjmuje plan Komisji polegający na dokonaniu przeglądu 
wytycznych dotyczących pomocy państwa pod kątem uwzględnienia czystego 
wodoru;

17. podkreśla prace Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Technologii Ogniw 
Paliwowych i Technologii Wodorowych (Wspólnego Przedsiębiorstwa FCH); zwraca 
się do Komisji z prośbą o wykorzystanie go jako centrum kompetencji w zakresie 
czystego wodoru;

Międzynarodowa współpraca w zakresie wodoru

18. wyraża przekonanie, że import czystego wodoru może okazać się niezbędny do 
zaspokojenia popytu w Europie; wzywa Komisję do ustanowienia obopólnie 
korzystnej współpracy z obszarami sąsiedzkimi; 

19. jest przekonana, że UE powinna podejmować próby promowania swoich norm 
dotyczących wodoru na szczeblu międzynarodowym, a co za tym idzie uczynić z 
wodoru element swojej współpracy międzynarodowej; 

Rola wodoru w zintegrowanym systemie energetycznym

20. podkreśla potrzebę ustanowienia zintegrowanego systemu energetycznego w celu 
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.; wyraża przekonanie, że integracja 
sieci energii elektrycznej, gazu i wodoru jest korzystna z perspektywy prawidłowo 
funkcjonującego rynku wodoru i energii; z zadowoleniem przyjmuje włączenie 
wodoru do strategii integracji systemu energetycznego Komisji; wyraża przekonanie, 
że czysty wodór może odgrywać kluczową rolę w magazynowaniu energii na potrzeby 
bilansowania zmiennej podaży odnawialnych źródeł energii i zmiennego popytu na 
odnawialne źródła energii; 

°

° °

21. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 
wszystkim instytucjom UE oraz państwom członkowskim.



PR\1218637PL.docx 9/16 PE658.772v03-00

PL

UZASADNIENIE

Unia Europejska zatwierdziła porozumienie paryskie oraz zobowiązała się w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. w drodze 
sprawiedliwej transformacji. Transformacja ta polega na odejściu wszystkich sektorów 
gospodarki, w tym sektora energetycznego i innych sektorów, w których dekarbonizacja jest 
trudna do wykonania, od paliw kopalnych. Transformacja w kierunku czystej energii musi 
zapewniać bezpieczeństwo dostaw i opłacalność energii. 

Mając na uwadze fakt, że wodór wytwarzany w reakcji elektrolizy z wykorzystaniem energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł jest czystą alternatywą dla paliw kopalnych i może być 
wykorzystywany w wielu celach, w tym w procesach z udziałem surowców i procesach 
przemysłowych, ogniwach paliwowych oraz do magazynowania energii, może stać się on 
wartościowym elementem tej transformacji. Może pomóc w dekarbonizacji sektorów, w 
których proces ten jest trudny do wykonania, a bezpośrednia elektryfikacja nie jest jeszcze 
możliwa lub opłacalna. Wodór stanowi jednak zaledwie niewielką część europejskiego koszyka 
energetycznego, a 95 % wodoru jest obecnie wytwarzanych na bazie paliw kopalnych1. Co 
więcej, czysty wodór nie jest jeszcze konkurencyjny wobec wodoru z paliw kopalnych i wodoru 
niskoemisyjnego2.

W związku z powyższym UE musi rozwinąć zrównoważoną gospodarkę wodorową, której 
celem będzie jak najszybsze uczynienie z czystego wodoru rozwiązania konkurencyjnego. 
Prawidłowo funkcjonująca gospodarka wodorowa w połączeniu z europejskim przywództwem 
technologicznym mogłaby pomóc UE wzmocnić gospodarkę unijną i utworzyć miejsca pracy 
dostosowane do przyszłych wyzwań, co byłoby szczególnie ważne po pogorszeniu koniunktury 
gospodarczej wskutek pandemii COVID-19. W tym celu niezbędne jest opracowanie strategii 
wodorowej obejmującej cały łańcuch wartości wodoru oraz sektory popytu i podaży, a także 
skoordynowanej z działaniami podejmowanymi na szczeblu krajowym. Komisja Europejska 
wykonała już pierwszy krok w tym kierunku, przyjmując w lipcu 2020 r. strategię wodorową 
dla Europy neutralnej dla klimatu (ang. „A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe”). 
Niniejsze sprawozdanie opracowano w celu przeanalizowania potrzeb politycznych, 
gospodarczych i technologicznych z perspektywy zrównoważonej gospodarki wodorowej w 
UE oraz uzupełnienia strategii zaproponowanej przez Komisję. 

Sprawozdawca podkreśla, że wodór nie jest idealnym rozwiązaniem problemu dekarbonizacji. 
Zamiast tego powinna obowiązywać zasada „efektywność energetyczna przede wszystkim”, a 
preferowanym rozwiązaniem w kontekście dekarbonizacji powinna być, tam, gdzie jest to 
możliwe technologicznie i ekonomicznie, bezpośrednia elektryfikacja, ponieważ może być ona 
bardziej opłacalna i energooszczędna z uwagi na straty efektywności występujące podczas 
produkcji wodoru. 

1 Komisja Europejska: Wytwarzanie wodoru w Europie: Przegląd najważniejszych kosztów i korzyści (ang. 
Hydrogen generation in Europe: Overview of key cost and benefits), lipiec 2020 r.
 https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1
2 W tym sprawozdaniu Sprawozdawca w odniesieniu do różnych typów wodorów używa terminologii 
proponowanej przez Komisję w komunikacie „Strategia wodorowa dla Europy neutralnej dla klimatu” (ang. „A 
hydrogen strategy for a climate-neutral Europe”).

https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1
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UE musi oprzeć swoją gospodarkę wodorową na czystym wodorze, gdyż tylko czysty wodór 
jest rozwiązaniem zrównoważonym w perspektywie długoterminowej. W celu zwiększenia 
produkcji wodoru i ustanowienia gospodarki opartej na czystym wodorze wystarczająco 
szybko, aby osiągnąć nasze cele klimatyczne, wodór niskoemisyjny może pełnić funkcję 
przejściową, ponieważ czysty wodór na chwilę obecną nie jest jeszcze wystarczająco 
rozpowszechniony i konkurencyjny. Komisja powinna dokonać oceny okresu i zakresu, w 
jakich wodór niskoemisyjny byłby potrzebny w trakcie tego etapu przejściowego. Ważne jest 
jak najszybsze odejście od wodoru z paliw kopalnych.
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Klasyfikacja i normy dotyczące wodoru 

Sprawozdawca wyraża przekonanie, że do określenia poszczególnych typów wodoru potrzebny 
jest jeden europejski system klasyfikacji. Zaproponowana przez Komisję klasyfikacja oparta 
na zawartości węgla pierwiastkowego w wodorze oraz odejście od powszechnie stosowanego 
podejścia kolorystycznego wydają się być dobrym rozwiązaniem. Stosowania różnych nazw 
dla tego samego typu wodoru, np. wodoru „odnawialnego” i „czystego”, należy jednak unikać.

Dodatkowo musi istnieć możliwość wyraźnej identyfikacji czystego wodoru. W tym kontekście 
Sprawozdawca sugeruje opracowanie norm i europejskiego systemu certyfikacji i 
etykietowania na podstawie niezależnego przeglądu naukowego emisji cyklu życia w produkcji 
wodoru. Ponieważ do produkcji wodoru wykorzystuje się odnawialne źródła energii, 
potrzebujemy również gwarancji pochodzenia tych źródeł. Powyższe elementy są ważne dla 
odbiorców wodoru w kontekście świadomego inwestowania w rozwiązania związane z 
czystym wodorem.

Kluczowym aspektem dla rozwoju zrównoważonej gospodarki wodorowej jest akceptacja 
opinii publicznej. Aby zwiększyć jej zakres, niezwykle istotne jest zaangażowanie obywateli i 
stron zainteresowanych w gospodarkę wodorową. Musimy ponadto zapewnić, że w UE 
obowiązują najwyższe standardy bezpieczeństwa i optymalne normy techniczne dotyczące 
wodoru, oraz że stosowane są tylko te rozwiązania z wykorzystaniem wodoru, które spełniają 
te standardy i normy. W tej kwestii Sprawozdawca chwali prace związane z bezpieczeństwem, 
które zostały już wykonane przez Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw 
Paliwowych i Technologii Wodorowych, które mogłoby pełnić funkcję centrum kompetencji 
do spraw wodoru na potrzeby Komisji Europejskiej.

Zwiększenie produkcji wodoru

Aby zwiększyć produkcję czystego wodoru w Europie, musimy podjąć działania już teraz. 
Komisja przedstawiła w swojej strategii ambitne cele dotyczące intensyfikacji produkcji 
czystego wodoru poprzez zwiększenie możliwości elektrolizerów do wodoru ze źródeł 
odnawialnych. Aby osiągnąć te cele i ustanowić prawidłowo funkcjonujący i przewidywalny 
rynek czystego wodoru, który przyciąga inwestorów, należy zlikwidować bariery regulacyjne 
oraz utworzyć kompleksowe ramy prawne związane z potrzebami rynku wodoru. Unijne ramy 
prawne regulujące funkcjonowanie rynku gazu ze względu na wspólne cechy wodoru i gazu, 
pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” oraz holistyczne podejście do 
przeglądu funkcjonowania rynku energii mogłyby w tym zakresie pełnić funkcję planów 
działania.

Do produkcji czystego wodoru potrzebne są duże ilości odnawialnej energii elektrycznej. W 
związku z powyższym w celu zwiększenia produkcji czystego wodoru w UE trzeba zaplanować 
odpowiednią dodatkową produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Wiąże się to z 
zapewnieniem niezbędnej infrastruktury do transportu energii ze źródeł odnawialnych do 
zakładów produkcyjnych wodoru. Jako że w UE nadal występują pewne luki w infrastrukturze 
energii ze źródeł odnawialnych, Komisja i państwa członkowskie powinny zadbać o jak 
najszybsze dostarczenie brakującej infrastruktury. Co więcej, pamiętając, że energia ze źródeł 
odnawialnych pochłania znaczną część kosztów produkcji czystego wodoru, w celu osiągnięcia 
konkurencyjności należy koniecznie obniżyć koszty poprzez zniesienie podatków i opłat 
związanych z energią ze źródeł odnawialnych. 
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Infrastruktura wodorowa

Sprawozdawca zwraca uwagę na brak infrastruktury wodorowej w UE. W odniesieniu do 
infrastruktury wodorowej, zakładów produkcyjnych i popytu UE nie powinna dopuścić do 
sytuacji, w której nie wiadomo, co stanowi przyczynę, a co skutek. Wszystkie elementy należy 
zbudować od początku. UE powinna przedstawić instrumenty motywujące do rozwoju 
infrastruktury, np. poprzez dokonanie przeglądu rozporządzenia TEN-E. Sprawozdawca 
zgadza się z podejściem Komisji, które zakłada planowanie infrastruktury przesyłowej 
średniego zasięgu i bazowej od początku w celu możliwie najszybszego zbudowania szeroko 
rozwiniętego wewnętrznego rynku wodoru.

Jako że ustanowienie gospodarki wodorowej będzie wymagać znacznych nakładów 
inwestycyjnych, ważnym czynnikiem jest opłacalność. Istniejąca infrastruktura gazowa 
mogłaby zostać przekształcona i ponownie wykorzystana do obsługi czystego wodoru, co 
pozwoliłoby na zminimalizowanie kosztów inwestycji i zrównanie kosztów przesyłowych. W 
związku z powyższym tę możliwość należy ocenić na szczeblu europejskim i krajowym.

Popyt na wodór

Strona popytu to kluczowy aspekt w rozwoju rynku czystego wodoru, gdyż wysoki popyt może 
przyspieszyć wprowadzenie czystego wodoru na rynek. Może to również przyczynić się do 
przeprowadzenia procesu dekarbonizacji. Aby zwiększyć popyt, czysty wodór musi jednak stać 
się atrakcyjnym przypadkiem biznesowym. Inwestycje w czysty wodór muszą cechować się 
większymi korzyściami niż inwestycje w rozwiązania oparte na paliwach kopalnych. Tylko 
wtedy UE będzie w stanie zapobiec uzależnieniu gospodarki od węgla. Zastosowanie czystego 
i, w okresie przejściowym, niskoemisyjnego wodoru należy przewidzieć dla sektorów, w 
których wykorzystanie wodoru może być rozwiązaniem konkurencyjnym lub w których 
odchodzenie od paliw kopalnych z zastosowaniem innych metod jest aktualnie niemożliwe. 

Aby usprawnić nadzór nad potrzebnym czystym i niskoemisyjnym wodorem, Sprawozdawca 
proponuje opracowanie planów działania przedstawiających rozwój popytu na wodór oraz 
inwestycje i badania wymagane dla sektorów popytu. Plany te powinny zostać stworzone na 
poziomie europejskim przez strony zainteresowane ściśle współpracujące z instytucjami 
europejskimi. 

Komisja przywołuje w swojej strategii znaczenie polityk w obszarze wsparcia i rozwoju strony 
popytu. Ze względu na brak konkurencyjności czystego wodoru w chwili obecnej powinniśmy 
rozważyć wprowadzenie polityk, takich jak kontyngenty, na potrzeby wykorzystania czystego 
wodoru w sektorach docelowych. Należy również wziąć pod uwagę środki innowacyjne, takie 
jak kontrakty na transakcje różnicowe dotyczące dwutlenku węgla. Komisja musi jednak 
doprecyzować, w jaki sposób środki te mogłyby być finansowane i wdrażane.
 
Badania, rozwój, innowacje i finansowanie 

W celu obniżenia kosztów czystego wodoru i wykorzystania na potrzeby optymalizacji w 
całym łańcuchu wartości czystego wodoru potrzebne są badania, rozwój i innowacje. Do 
wdrażania rozwiązań z wykorzystaniem wodoru w sektorach popytu trzeba ponadto opracować 
projekty demonstracyjne na skalę przemysłową. UE musi zapewnić pełne zaangażowanie 
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małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ niektóre z nich mogą dostarczać innowacyjne 
rozwiązania, a inne mogą dysponować ograniczonymi zasobami i stosować rozwiązania 
dotyczące czystego tlenu na potrzeby własnej dekarbonizacji. Musimy ponadto zadbać o to, 
aby nasi pracownicy posiadali odpowiednią wiedzę z zakresu technologii czystego tlenu, co 
pozwoli zagwarantować ich bezpieczeństwo.

Sprawozdawca podkreśla wysokie potrzeby inwestycyjne do ustanowienia gospodarki opartej 
na czystym wodorze. Programy europejskie mogą odgrywać istotną rolę i pomagać w 
finansowaniu projektów z udziałem czystego wodoru oraz przyciągać dodatkowe publiczne i 
prywatne inwestycje. Wspierać gospodarkę opartą na czystym wodorze mogą szczególnie 
„Horyzont Europa”, instrument „Łącząc Europę”, InvestEU i fundusz innowacyjny. Przyznanie 
tym programom wystarczających zasobów finansowych jest zadaniem nadrzędnym. W 
związku z powyższym Sprawozdawca ubolewa nad cięciami, jakich dokonała Rada w 
porównaniu z propozycją Komisji. 

Poza powyższymi programami w finansowaniu gospodarki wodorowej pomocne mogą okazać 
się europejski sojusz na rzecz czystego wodoru oraz ważne projekty stanowiące przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania (projekty IPCEI). Bazując na posiadanej wiedzy 
fachowej, sojusz powinien pomóc w identyfikacji konkretnych dobrze rokujących projektów i 
potrzeb inwestycyjnych poprzez opracowanie sekwencji projektów i programu działań 
inwestycyjnych. Co więcej, przegląd wytycznych dotyczących pomocy państwa powinien 
otworzyć nowe możliwości w technologiach czystego wodoru, tak aby wytyczne te 
umożliwiały rozwój czystego wodoru, a nie mu szkodziły. Mając na uwadze imponującą liczbę 
programów europejskich, które mogą pomóc w finansowaniu czystego wodoru, UE powinna 
koniecznie opracować skoordynowaną strategię inwestycji, dzięki której projekty mogłyby 
otrzymywać z różnych programów środki finansowe i upewniać się, że uzupełniają się 
wzajemnie w logiczny sposób. 

Międzynarodowa współpraca w zakresie wodoru

Sprawozdawca wyraża przekonanie, że produkcja czystego wodoru w Europie może nie 
wystarczyć do zaspokojenia europejskiego popytu, ponieważ niektóre sektory będą 
potrzebować znacznych środków na przeprowadzenie dekarbonizacji. W związku z 
powyższym UE powinna nawiązać współpracę w zakresie produkcji i importu czystego wodoru 
z obszarami sąsiedzkimi, np. krajami bałkańskimi lub krajami Afryki Północnej. Powinna 
zagwarantować, że współpraca ta jest korzystna dla regionów współpracujących w kontekście 
ich walki ze zmianami klimatu, osiągania celów zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego.

Czysty wodór powinien również stać się integralną częścią unijnej współpracy 
międzynarodowej w ujęciu ogólnym, w tym dyplomacji klimatycznej, w celu umożliwienia 
wymiany najlepszych praktyk i promowania europejskich standardów w zakresie wodoru.

Rola wodoru w zintegrowanym systemie energetycznym

Na zakończenie Sprawozdawca podkreśla znaczenie zintegrowanego systemu energetycznego 
w promowaniu energii ze źródeł odnawialnych i osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 
r. W tym celu sieci gazu, energii elektrycznej i wodoru powinny zostać skoordynowane. Wodór 
może tutaj odgrywać kluczową rolę w magazynowaniu energii na potrzeby bilansowania 
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zmiennej podaży odnawialnych źródeł energii i zmiennego popytu na odnawialne źródła 
energii. Rozwiązanie to nie jest jeszcze konkurencyjne i wymaga dalszych inwestycji na 
poziomie unijnym. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje dostosowanie strategii integracji 
technologii wodoru i systemu energetycznego.
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ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH 
SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną 
odpowiedzialność sprawozdawczyni. Przy sporządzaniu projektu sprawozdania 
sprawozdawczyni otrzymała informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot i/lub osoba
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
Komisja Europejska 
Europejski Komitet Regionów
Europex
Europejski Instytut Uniwersytecki
Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii 
Wodorowych (ang. Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking)
Hydrogen Europe
Iberdrola
Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Ropy i Gazu Ziemnego
Międzynarodowa Agencja Energetyczna
Oersted
Open Grid Europe
RWE 
Sandbag
Siemens 
STEAG
TenneT
Europejska Federacja Transportu i Środowiska
Uniper
Vattenfall
Verband der Chemischen Industrie 
Verbund
Weltenergierat Deutschland
WindEurope
Wirtschaftsvereinigung Stahl
Zero Emissions Platform
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