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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vodíkovej stratégii EÚ
(2020/2242(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), a najmä na jej 
článok 194,

– so zreteľom na dohodu prijatú 12. decembra 2015 na 21. konferencii zmluvných strán 
Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP21) v Paríži 
(Parížska dohoda),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. júla 2020 s názvom Vodíková stratégia pre 
klimaticky neutrálnu Európu (COM(2020) 301),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. júla 2020 s názvom Pohon pre klimaticky 
neutrálne hospodárstvo: stratégia integrácie energetického systému EÚ – COM(2020) 
299,

– so zreteľom na správu Komisie zo 14. októbra 2020 s názvom Správa o stave 
energetickej únie za rok 2020 podľa nariadenia (EÚ) 2018/1999 o riadení energetickej 
únie a opatrení v oblasti klímy (COM(2020) 950),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. septembra 2020 s názvom Ambicióznejšie 
klimatické ciele pre Európu na rok 2030 – Investícia do klimaticky neutrálnej 
budúcnosti v prospech našich občanov (COM(2020) 562),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 o Európskej zelenej dohode 
(COM(2019)0640),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. marca 2020 s názvom Nová priemyselná 
stratégia pre Európu (COM(2020) 102),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. 
decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov1,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. 
decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 
a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/20132,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 

1 Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82.
2 Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 1.
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2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá3,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 559/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje 
spoločný podnik pre palivové články a vodík 24;

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. 
apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, 
(ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/20095,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. 
decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie 
(EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010, ktoré je v 
súčasnosti predmetom revízie6,

– so zreteľom na smernicu 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v 
Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. júla 2020 o komplexnom európskom prístup k 
uskladňovaniu energie8,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2020 o európskom ekologickom 
dohovore9,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o zmene klímy – dlhodobá 
strategická vízia Európy pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky 
neutrálne hospodárstvo v súlade s Parížskou dohodou10,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2018 o zavádzaní infraštruktúry 
pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať!11,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. februára 2018 o urýchlení inovácií v oblasti čistej 
energie12,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a Výboru pre dopravu a cestovný ruch,

3 Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 108.
5 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39.
6 Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129.
7 Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.
8 Prijaté texty, P9_TA(2020)0198.
9 Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
10 Prijaté texty, P8_TA(2019)0217.
11 Ú. v. EÚ C 345, 16.10.2020, s. 80.
12 Ú. v. EÚ C 463, 21.12.2018, s. 10.
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– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A9-2242/2020),

A. keďže EÚ schválila Parížsku dohodu, Zelenú dohodu a cieľ dosiahnuť nákladovo 
efektívnu a spravodlivú transformáciu vedúcu ku klimatickej neutralite do roku 2050;

B. keďže prechod na hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií skleníkových plynov si 
vyžaduje prechod na čistú energiu, ktorý zabezpečí udržateľnosť, bezpečnosť dodávok a 
cenovú dostupnosť energie;

C. keďže vodík možno použiť v priemyselných, dopravných a vykurovacích zariadeniach, 
dekarbonizujúcich odvetviach, v ktorých priama elektrifikácia nie je možná alebo 
konkurencieschopná, ako aj pri uskladňovaní energie na vyváženie energetického 
systému, čím zohráva významnú úlohu v integrácii energetického systému;

1. zdôrazňuje potrebu zachovať a ďalej rozvíjať vedúce postavenie Európy v oblasti 
čistých vodíkových technológií13 prostredníctvom konkurencieschopného a 
udržateľného vodíkového hospodárstva s integrovaným trhom s vodíkom; zdôrazňuje 
potrebu európskej vodíkovej stratégie, ktorá bude pokrývať celý hodnotový reťazec 
vodíka vrátane odvetví dopytu a ponuky a bude koordinovaná s vnútroštátnym úsilím o 
zníženie nákladov na čistý vodík; víta preto vodíkovú stratégiu pre klimaticky neutrálnu 
Európu, ktorú navrhla Komisia; 

2. zdôrazňuje, že v prvom rade treba uplatňovať zásadu prvoradosti energetickej 
efektívnosti a že pri dekarbonizácii je priama elektrifikácia v rámci možnosti 
najvhodnejším riešením, pretože je nákladovo a energeticky efektívnejšia ako 
využívanie čistého vodíka;

3. je presvedčený, že z dlhodobého hľadiska prispieva k dosiahnutiu klimatickej neutrality 
udržateľným spôsobom len čistý vodík;

Klasifikácia vodíka a normy týkajúce sa vodíka

4. domnieva sa, že spoločná právna klasifikácia rôznych druhov vodíka má mimoriadny 
význam; víta klasifikáciu navrhovanú Komisiou; konštatuje, že klasifikácia by mohla 
byť ešte jasnejšia, ak by sa pre tú istú kategóriu nepoužívali dva názvy, napríklad 
„obnoviteľný“ a „čistý“ vodík;

5. zdôrazňuje naliehavú potrebu európskych noriem, systémov certifikácie a označovania 
čistého vodíka a potvrdení o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov; domnieva sa, 
že čistý vodík by sa mal určiť na základe nezávislého vedeckého preskúmania jeho 
emisií produkovaných počas životného cyklu; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr v roku 
2021 poskytla regulačný rámec;

6. je pevne presvedčený, že kľúčom k úspešnému vytvoreniu vodíkového hospodárstva 
je to, aby ho akceptovala verejnosť; zdôrazňuje preto význam zapojenia verejnosti a 
zainteresovaných strán a európskych bezpečnostných a technických noriem pre vodík 

13 Podľa Komisie sa „čistý vodík“ je vodík vyrábaný elektrolýzou vody, pričom sa využíva elektrina z 
obnoviteľných zdrojov. Môže sa vyrábať aj reformovaním bioplynu alebo biochemickou premenou biomasy, ak 
tieto procesy spĺňajú požiadavky udržateľnosti.
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a vysokokvalitných vodíkových riešení, ktoré sú v súlade s týmito normami;

Rozšírenie výroby vodíka

7. víta ambiciózne ciele Komisie zvýšiť kapacitu elektrolyzérov na výrobu vodíka 
z obnoviteľných zdrojov a kapacitu výroby vodíka; naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby stimulovali hodnotový reťazec a zavádzanie čistého vodíka na trh s 
cieľom dosiahnuť jeho technologickú vyspelosť a schopnosť konkurovať 
nízkouhlíkovému vodíku z fosílnych palív14;

8. zdôrazňuje, že v záujme fungujúceho a predvídateľného vnútorného trhu s vodíkom 
treba prekonať regulačné prekážky a vytvoriť súdržný a komplexný regulačný rámec; 
domnieva sa, že regulačný rámec pre trh s plynom a balík opatrení v oblasti čistej 
energie by mohli na tento účel slúžiť ako vzor;

9. konštatuje, že nízkouhlíkový vodík môže zohrávať prechodnú úlohu pri budovaní 
vodíkového hospodárstva, ktoré bude prebiehať dostatočne rýchlo, aby sme dosiahli 
ciele v oblasti klímy; vyzýva Komisiu, aby posúdila, ako dlho a v akom množstve 
približne by sa tento vodík musel používať na účely dekarbonizácie, kým túto úlohu 
nebude môcť zohrávať výlučne čistý vodík;

10. zdôrazňuje, že čisté vodíkové hospodárstvo si vyžaduje značné dodatočné množstvá 
dostupnej energie z obnoviteľných zdrojov a zodpovedajúcej infraštruktúry; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili úsilie v tejto oblasti a zrušili dane a 
poplatky za elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov;

Vodíková infraštruktúra

11. zdôrazňuje, že bude včas potrebná vodíková a dopravná infraštruktúra a zároveň sa 
bude musieť rozvíjať dopyt a ponuka; v tejto súvislosti víta zámer Komisie preskúmať 
nariadenie č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru (nariadenie TEN-E)15; konštatuje, že hoci sa prvá fáza 
sústreďuje na priemyselné klastre, plánovanie infraštruktúry na prenos na dlhšie 
vzdialenosti a jej regulácia by už mali prebiehať;

12. nabáda Komisiu a členské štáty, aby posúdili možnosť zmeniť účel existujúcich 
plynovodov, aby slúžili na prepravu čistého vodíka, s cieľom maximalizovať 
nákladovú efektívnosť a minimalizovať investičné náklady a priemerné náklady na 
prepravu;

Dopyt po vodíku

13. vyzdvihuje, že v záujme rýchleho zavedenia čistého vodíka na trhu a predchádzania 
tzv. uhlíkovým pasciam sa musí zvýšiť dopyt po čistom vodíku; uznáva, že dôraz na 
dopyt po vodíku v prvotnej fáze by sa mal týkať odvetví, v ktorých je využívanie 
vodíka takmer konkurencieschopné alebo ktoré v súčasnosti nemožno dekarbonizovať 

14 Podľa Komisie „nízkouhlíkový vodík“ zahŕňa vodík z fosílnych palív so zachytávaním CO2 a vodík vyrábaný 
pomocou elektriny s výrazne zníženými emisiami skleníkových plynov počas celého životného cyklu výroby v 
porovnaní s existujúcou výrobou vodíka.
15 Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39.
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inými prostriedkami; domnieva sa, že pre tieto odvetvia by sa mali na európskej 
úrovni vypracovať plány rozvoja dopytu, potrieb v oblasti investícií a výskumu; 
súhlasí s Komisiou, že na podporu dekarbonizácie prostredníctvom čistého vodíka sú 
potrebné politiky týkajúce sa dopytu, ako sú kvóty na používanie čistého vodíka v 
konkrétnych odvetviach a rozdielové zmluvy o uhlíku;

Výskum, vývoj, inovácie a financovanie 

14. zdôrazňuje význam výskumu, vývoja a inovácií v celom hodnotovom reťazci a 
demonštračných projektov v priemyselnom meradle s cieľom dosiahnuť 
konkurencieschopnosť čistého vodíka; domnieva sa, že je mimoriadne dôležité zapojiť 
MSP a vybaviť pracovníkov primeranými vedomosťami o vodíku;

15. zdôrazňuje, že na zabezpečenie konkurencieschopnosti čistého vodíka sú potrebné 
značné investície a že európske programy a finančné nástroje, ako sú Horizont Európa, 
Nástroj na prepájanie Európy, InvestEU a inovačný fond ETS, zohrávajú kľúčovú 
úlohu pri podpore čistého vodíkového hospodárstva; vyjadruje hlboké poľutovanie 
nad škrtmi Rady, ktoré sa týkajú týchto nástrojov; vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
koordinovanú investičnú stratégiu pre čistý vodík; 

16. víta Európsku alianciu pre čistý vodík a dôležité projekty spoločného európskeho 
záujmu, ktoré sú dôležitým prostriedkom na zvýšenie investícií do čistého vodíka; 
nabáda alianciu, aby predložila investičný program a databázu projektov, ktoré môžu 
zabezpečiť čo najskoršie splnenie cieľov v oblasti vodíka, ktoré stanovila Komisia; 
víta plán Komisie zrevidovať usmernenia o štátnej pomoci tak, aby zahŕňali čistý 
vodík;

17. zdôrazňuje prácu spoločného podniku pre palivové články a vodík (SP FCH); žiada 
Komisiu, aby ho využívala ako kompetenčné centrum pre čistý vodík;

Medzinárodná spolupráca v oblasti vodíka

18. domnieva sa, že na pokrytie európskeho dopytu bude možno potrebné dovážať čistý 
vodík; vyzýva Komisiu, aby nadviazala vzájomne prospešnú spoluprácu so susednými 
regiónmi; 

19. je presvedčený, že EÚ by sa mala snažiť presadzovať na medzinárodnej úrovni svoje 
normy týkajúce sa vodíka, a tak začleniť vodík do svojej medzinárodnej spolupráce; 

Úloha vodíka v integrovanom energetickom systéme

20. zdôrazňuje potrebu integrovaného energetického systému, aby sa do roku 2050 
dosiahla klimatická neutralita; domnieva sa, že integrácia elektrickej, plynovej a 
vodíkovej rozvodnej siete je prínosom pre dobre fungujúci trh s vodíkom a energiou; 
víta začlenenie vodíka do stratégie Komisie pre integráciu energetického systému; 
domnieva sa, že čistý vodík môže zohrávať kľúčovú úlohu z hľadiska uskladňovania 
energie na vyváženie nestálej ponuky a dopytu po energii z obnoviteľných zdrojov; 

°
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° °

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie všetkým inštitúciám EÚ a 
členským štátom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska únia schválila Parížsku dohodu a v Európskej zelenej dohode sa zaviazala, že 
prostredníctvom spravodlivej transformácie dosiahne do roku 2050 klimatickú neutralitu. Táto 
transformácia znamená dekarbonizáciu všetkých hospodárskych odvetví vrátane odvetví 
energetiky a ťažko dekarbonizovateľných odvetví. Prechod na systém čistej energie musí 
zabezpečiť bezpečnosť dodávok a cenovú dostupnosť energie. 

Keďže vodík vyrábaný elektrolýzou pomocou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov 
energie je čistou alternatívou k fosílnym palivám a môže sa používať na rôzne účely vrátane 
surovín pre priemyselné procesy, palivové články a uskladňovanie energie, môže k tomuto 
prechodu významne prispieť. Môže pomôcť dekarbonizovať ťažko dekarbonizovateľné 
odvetvia, v ktorých priama elektrifikácia ešte nie je možná alebo nákladovo efektívna. Vodík 
však predstavuje len malú časť európskeho energetického mixu a 95 % našej výroby vodíka 
využíva v súčasnosti fosílne palivá1. Čistý vodík navyše ešte nie je konkurencieschopný s 
vodíkovým a nízkouhlíkovým vodíkom založeným na fosílnych palivách2.

EÚ preto potrebuje vybudovať udržateľné vodíkové hospodárstvo, ktorého cieľom je čo najskôr 
zabezpečiť, aby bol čistý vodík konkurencieschopný. Úspešné vodíkové hospodárstvo s 
vedúcim technologickým postavením Európy by mohlo EÚ pomôcť pri posilňovaní jej 
hospodárstva a vytváraní pracovných miest odolných voči budúcim zmenám, najmä po 
hospodárskom poklese v dôsledku pandémie COVID-19. Na tento účel je potrebná vodíková 
stratégia, ktorá bude pokrývať celý hodnotový reťazec vodíka vrátane odvetví dopytu a ponuky 
a bude sa realizovať v koordinácii s vnútroštátnym úsilím. Európska komisia urobila prvý krok 
v tomto smere, keď v júli 2020 prijala vodíkovú stratégiu pre klimaticky neutrálnu Európu. 
Cieľom tejto správy je analyzovať politické, hospodárske a technologické potreby v záujme 
udržateľného vodíkového hospodárstva v EÚ, a tak doplniť stratégiu navrhnutú Komisiou. 

Spravodajca zdôrazňuje, že vodík nie je čarovný prútik, ktorý vyrieši dekarbonizáciu. Namiesto 
toho by mala prevládať zásada prvoradosti energetickej efektívnosti a priama elektrifikácia by 
sa mala považovať za vhodnejšie riešenie dekarbonizácie tam, kde je to technicky a 
ekonomicky možné, pretože môže byť nákladovo a energeticky efektívnejšia vzhľadom na 
straty efektívnosti pri výrobe vodíka. 

EÚ musí založiť svoje vodíkové hospodárstvo na čistom vodíku, keďže z dlhodobého hľadiska 
je udržateľný len čistý vodík. Pri rozširovaní výroby vodíka a budovaní čistého vodíkového 
hospodárstva, ktoré sa musia udiať dostatočne rýchlo, aby sme dosiahli naše ciele v oblasti 
klímy, môže nízkouhlíkový vodík zohrávať prechodnú úlohu, keďže čistý vodík ešte nie je k 
dispozícii v dostatočnom množstve a nie je konkurencieschopný. Komisia by mala posúdiť, ako 
dlho a v akom množstve by bol nízkouhlíkový vodík počas tejto prechodnej fázy potrebný. Je 
dôležité, aby sa čo najskôr prestal používať vodík z fosílnych palív.

1 Európska komisia: Výroba vodíka v Európe: Prehľad nákladov a hlavných prínosov, júl 2020,
 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en.
2 Spravodajca v tejto správe používa pre rôzne druhy vodíka terminológiu, ktorú navrhla Komisia v oznámení 
Vodíková stratégia pre klimaticky neutrálnu Európu.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en.
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Klasifikácia vodíka a normy týkajúce sa vodíka 

Spravodajca sa domnieva, že na vymedzenie rôznych druhov vodíka je potrebný jednotný 
európsky klasifikačný systém. Zdá sa, že klasifikácia založená na obsahu uhlíka vo vodíku, 
ktorú navrhuje Komisia a ktorá sa odkláňa od bežne používaného prístupu využívajúceho farby, 
je vhodné riešenie. Nemali by sa však používať rôzne názvy pre ten istý druh vodíka, ako 
napríklad „obnoviteľný“ a „čistý“ vodík.

Okrem toho musíme byť schopní jasne identifikovať čistý vodík. Spravodajca na tento účel 
navrhuje vypracovať normy a európsky systém certifikácie a označovania založený na 
nezávislom vedeckom preskúmaní emisií produkovaných počas životného cyklu výroby 
vodíka. Keďže výroba čistého vodíka je založená na elektrickej energii z obnoviteľných 
zdrojov, potrebujeme aj potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov. Sú to dôležité 
skutočnosti pre spotrebiteľov vodíka, aby mohli uvedomele investovať do rôznych možností 
čistého vodíka.

Akceptovanie verejnosťou je kľúčom k rozvoju udržateľného vodíkového hospodárstva. Na to, 
aby ho verejnosť prijímala vo väčšej miere, je potrebné zapojenie občanov a zainteresovaných 
strán do vodíkového hospodárstva. Musíme tiež zabezpečiť, aby EÚ mala najprísnejšie 
bezpečnostné normy a technické normy týkajúce sa vodíka a uplatňovala iba riešenia 
využívajúce vodík, ktoré sú v súlade s týmito normami. V tejto súvislosti spravodajca oceňuje 
doterajšiu prácu v oblasti bezpečnosti, ktorú vykonal spoločný podnik pre palivové články a 
vodík, ktorý by mohla Európska komisia využívať ako kompetenčné centrum pre vodík.

Rozšírenie výroby vodíka

Teraz musíme prijať opatrenia na zvýšenie výroby čistého vodíka v Európe. Komisia vo svojej 
stratégii predstavila ambiciózne ciele na rozšírenie výroby čistého vodíka zvýšením výrobnej 
kapacity elektrolyzérov na výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov. Na dosiahnutie týchto 
cieľov a vytvorenie fungujúceho a predvídateľného trhu s čistým vodíkom, ktorý priláka 
investície, je potrebné prekonať regulačné prekážky a zaviesť komplexný regulačný rámec pre 
trh s vodíkom. Ako vzor tohto regulačného rámca by mohol slúžiť regulačný rámec EÚ pre trh 
s plynom vzhľadom na spoločné charakteristiky vodíka a plynu, ako aj balík opatrení v oblasti 
čistej energie vzhľadom na jeho holistický prístup k preskúmaniu fungovania trhu s energiou.

Na výrobu čistého vodíka je potrebné značné množstvo elektriny z obnoviteľných zdrojov. Aby 
sa zvýšila výroba čistého vodíka, musí teda EÚ vyrábať dostatok dodatočnej energie z 
obnoviteľných zdrojov. To ide ruka v ruke so zabezpečením potrebnej infraštruktúry na 
prepravu energie z obnoviteľných zdrojov na miesta výroby vodíka. Keďže v EÚ stále existujú 
nedostatky v infraštruktúre pre energiu z obnoviteľných zdrojov, Komisia a členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby sa chýbajúca infraštruktúra poskytla čo najskôr. Okrem toho, keďže 
elektrická energia z obnoviteľných zdrojov je zodpovedná za značnú časť nákladov na výrobu 
čistého vodíka, v záujme dosiahnutia konkurencieschopnosti je dôležité znížiť náklady 
zrušením daní a poplatkov za elektrinu z obnoviteľných zdrojov. 

Vodíková infraštruktúra

Spravodajca poukazuje na nedostatok vodíkovej infraštruktúry v EÚ. EÚ by sa mala vyhnúť 
dileme, čo je prvoradé: vodíková infraštruktúra, výrobné zariadenia či dopyt (dilema „sliepka 
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alebo vajce“). Od začiatku musíme rozvíjať všetky prvky. EÚ by mala stimulovať rozvoj 
infraštruktúry, napr. revíziou nariadenia o TEN-E. Spravodajca súhlasí s prístupom Komisie, 
aby sa hneď v úvode začalo s plánovaním stredne veľkej a základnej prepravnej infraštruktúry 
s cieľom čo najskôr vytvoriť plnohodnotný vnútorný trh s vodíkom.

Keďže vytvorenie vodíkového hospodárstva si bude vyžadovať značné investície, dôležitá je 
nákladová efektívnosť. Existujúca plynárenská infraštruktúra by sa mohla prispôsobiť na 
používanie čistého vodíka, čím by sa mohli minimalizovať investičné náklady a vyrovnať 
náklady na prepravu. Táto možnosť by sa preto mala posudzovať na európskej a vnútroštátnej 
úrovni.

Dopyt po vodíku

Strana dopytu je kľúčovým aspektom rozvoja trhu s čistým vodíkom, pretože vysoký dopyt 
môže urýchliť zavádzanie čistého vodíka na trh. Okrem toho môže prispieť k dekarbonizácii. 
Na zvýšenie dopytu je však potrebné, aby čistý vodík predstavoval zaujímavý podnikateľský 
zámer. Investície do čistého vodíka musia byť atraktívnejšie ako investície do riešení 
založených na fosílnych palivách, aby bola EÚ schopná predchádzať vzniku tzv. uhlíkových 
pascí. Používanie čistého uhlíka a na prechodné obdobie nízkouhlíkového vodíka by sa preto 
malo sústrediť na odvetvia, v ktorých je využívanie vodíka takmer konkurencieschopné alebo 
ktoré v súčasnosti nemožno dekarbonizovať inými prostriedkami. 

Na získanie lepšieho prehľadu o potrebách čistého a nízkouhlíkového vodíku spravodajca 
navrhuje vypracovať sektorové plány, v ktorých sa stanoví vývoj dopytu po vodíku, ako aj 
potreba investícií a výskumu v odvetviach dopytu. Tieto plány by sa mali vypracúvať na 
európskej úrovni v úzkej spolupráci medzi zainteresovanými stranami a európskymi 
inštitúciami. 

Komisia vo svojej stratégii poukazuje na význam politík na podporu a rozvoj dopytu. 
Vzhľadom na súčasnú nedostatočnú konkurencieschopnosť čistého vodíka by sme mali 
skutočne zvážiť zavedenie politík, ako sú kvóty na využívanie čistého vodíka v cieľových 
sektoroch. Mali by sa zohľadniť aj inovačné opatrenia, ako napríklad rozdielové zmluvy o 
uhlíku (CCfD). Komisia však musí podrobne uviesť, ako by sa takéto opatrenia mohli 
financovať a vykonávať.
 
Výskum, vývoj, inovácie a financovanie 

S cieľom znížiť náklady na čistý vodík a na účely optimalizácie je potrebný výskum, vývoj a 
inovácie v celom hodnotovom reťazci čistého vodíka. Potrebujeme aj demonštračné projekty v 
priemyselnom meradle, aby sme dokázali realizovať vodíkové riešenia v odvetviach dopytu. 
EÚ musí zabezpečiť úplné zapojenie MSP, pretože niektoré môžu priniesť inovatívne riešenia 
a niektoré môžu mať obmedzené zdroje, aby mohli využívať čisté vodíkové riešenia na svoju 
vlastnú dekarbonizáciu. Musíme tiež zabezpečiť, aby naše pracovné sily mali primerané 
znalosti o čistých vodíkových technológiách s cieľom zaistiť ich bezpečnosť.

Spravodajca zdôrazňuje, že na vytvorenie čistého vodíkového hospodárstva sú potrebné vysoké 
investície. Európske programy môžu zohrávať dôležitú úlohu pri financovaní projektov v 
oblasti čistého vodíka a pri získavaní ďalších verejných a súkromných investícií. Najmä 
program Horizont Európa, Nástroj na prepájanie Európy, InvestEU a inovačný fond v rámci 
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ETS môžu podporiť čisté vodíkové hospodárstvo. Je nevyhnutné poskytnúť na tieto programy 
dostatočné finančné zdroje. Spravodajca preto vyjadruje poľutovanie nad finančnými škrtmi 
Rady v porovnaní s návrhom Komisie. 

Okrem týchto programov môžu k financovaniu vodíkového hospodárstva prispieť Európska 
aliancia pre čistý vodík a dôležité projekty spoločného európskeho záujmu. Aliancia by mala 
na základe zhromaždených odborných znalostí pomôcť pri určovaní konkrétnych sľubných 
projektov a investičných potrieb a zároveň vypracovať databázu projektov a investičný 
program. Okrem toho by sa pri revízii usmernení o štátnej pomoci mala vytvoriť kapitola o 
technológiách založených na čistom vodíku, aby tieto usmernenia mohli podporovať rozvoj 
čistého vodíka a nebránili mu. Vzhľadom na množstvo európskych programov, ktoré môžu 
pomôcť financovať čistý vodík, je navyše nevyhnutné, aby EÚ vypracovala koordinovanú 
investičnú stratégiu, ktorá projektom umožní získať finančné prostriedky z rôznych programov 
a zabezpečí, aby na seba logicky nadväzovali. 

Medzinárodná spolupráca v oblasti vodíka

Spravodajca sa domnieva, že európska výroba čistého vodíka nemusí sama osebe stačiť na 
uspokojenie európskeho dopytu, keďže niektoré odvetvia budú vyžadovať veľké sumy na účely 
dekarbonizácie. EÚ by preto mala začať spolupracovať v oblasti výroby čistého vodíka so 
susednými regiónmi, ako je Balkán alebo severná Afrika, na účely dovozu. Mala by zaručiť, že 
takáto spolupráca bude prínosom pre spolupracujúce regióny, pokiaľ ide o ich boj proti zmene 
klímy a dosiahnutie cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja a udržateľného hospodárskeho 
rozvoja.

Čistý vodík by sa mal tiež stať neoddeliteľnou súčasťou medzinárodnej spolupráce EÚ vo 
všeobecnosti vrátane diplomacie v oblasti klímy s cieľom vymieňať si najlepšie postupy a 
podporovať európske normy v oblasti vodíka.

Úloha vodíka v integrovanom energetickom systéme

Spravodajca napokon zdôrazňuje význam integrovaného energetického systému na podporu 
energie z obnoviteľných zdrojov a dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Na tento 
účel by sa mali koordinovať plynárenské, elektrické a vodíkové rozvodné siete. Vodík tu môže 
zohrávať kľúčovú úlohu z hľadiska uskladňovania energie na vyváženie nestálej ponuky a 
dopytu po energii z obnoviteľných zdrojov. Toto riešenie zatiaľ nie je konkurencieschopné a 
EÚ na tento účel potrebuje ďalšie investície. Spravodajca víta zosúladenie vodíkovej stratégie 
a stratégie na integráciu energetického systému.
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PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJCOVI 
POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti 
spravodajcu. Počas prípravy návrhu správy spravodajca dostal podnety od týchto subjektov 
alebo osôb:

Subjekt a/alebo 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
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


