
Raksts
06-12-2022 - 12:04
20210512STO04004

Atjaunīgais ūdeņradis — kādi ir ieguvumi ES?

©AFP/DAMIEN MEYER

Uzziniet, kādi ir ūdeņraža enerģijas ieguvumi un kā ES vēlas to maksimāli izmantot, lai 
sekmētu zaļo pārkārtošanos.

Tīra enerģija: būtiska klimatneitrālai Eiropai
Ceļā uz klimatneitrālu Eiropu un tīrāku planētu ir būtiski uzlabot vispārējo energoapgādi un 
izveidot pilnībā integrētu energosistēmu saskaņā ar Eiropas zaļo kursu. ES ekonomikas zaļā 
pārkārtošanās būtu jāapvieno ar tīras, cenas ziņā pieejamas un drošas enerģijas pieejamību 
uzņēmumiem un patērētājiem.

ES saskaras ar problēmu, ka tās enerģijas ražošana un patēriņš 2018. gadā veidoja 75 % no 
ES siltumnīcefekta gāzu emisijām, un ES joprojām ir atkarīga no importa (galvenokārt naftas un 
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20190926STO62270/kas-ir-ogleklneitralitate-un-ka-so-merki-sasniegt-lidz-2050-gadam
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20200618STO81513/zalais-kurss-es-atslega-virziba-uz-klimatneitralitati-un-ilgtspeju


gāzes), kas nodrošina 58 % no tai nepieciešamās enerģijas.

Eiropas Komisija 2020. gada jūlijā nāca klajā ar Ūdeņraža stratēģiju klimatneitrālai Eiropai, 
kuras mērķis ir paātrināt tīra ūdeņraža tehnoloģiju izstrādi un līdz 2050. gadam panākt, ka 
ūdeņradis ir klimatneitrālas energosistēmas stūrakmens.

 
Plašāka informācija par ES tīras enerģijas politiku

Vai ūdeņradis ir atjaunīgā enerģija?
Pastāv dažādi ūdeņraža veidi, ko atbilstīgi ražošanas procesam un no tā izrietošajām SEG 
emisijām var iedalīt vairākās grupās. Tīrais ūdeņradis (“atjaunīgais ūdeņradis” jeb “zaļais 
ūdeņradis”) tiek iegūts ūdens elektrolīzē, izmantojot elektroenerģiju no atjaunīgajiem 
energoresursiem, un tā ražošanas laikā nerodas siltumnīcefekta gāzes.

EP deputāti uzstāj, ka ir svarīgi klasificēt dažādus ūdeņraža veidus, un vēlas ieviest vienotu ES 
mēroga terminoloģiju, lai skaidri nošķirtu atjaunīgo un mazoglekļa ūdeņradi.

Ziņojumos, kas pieņemti 2021. gada maijā, EP deputāti norādīja, ka tikai no atjaunīgajiem 
energoresursiem ražots zaļais ūdeņradis var ilgtspējīgā veidā sekmēt klimatneitralitātes 
sasniegšanu ilgtermiņā.

Patlaban ūdeņradim ir tikai neliela nozīme kopējā energoapgādē. Pastāv problēmas saistībā ar 
izmaksu konkurētspēju, ražošanas apjomu, infrastruktūras vajadzībām un priekšstatu par 
drošību. Tomēr paredzams, ka ūdeņradis nākotnē nodrošinās bezemisiju transportu, apkures 
un rūpnieciskos procesus, kā arī starpsezonu enerģijas uzkrāšanu.

EP deputāti vēlas, lai Komisija un ES dalībvalstis stimulētu degvielas ražošanu no 
atjaunīgajiem energoresursiem un tās izmantošanu. 
 

Kādas ir ūdeņraža priekšrocības?
Ūdeņradis veido aptuveni 2 % no ES energoresursu struktūras. Gandrīz visu ūdeņradi — 95 % 
— ražo no fosilajiem kurināmajiem, kas katru gadu izdala 70–100 miljonus tonnu CO2.

Saskaņā ar pētījumiem atjaunīgie energoresursi varētu nodrošināt ievērojamu daļu no Eiropas 
energoresursu struktūras 2050. gadā, kur ūdeņradis varētu veidot līdz pat 20 %, proti, 20–50 % 
no enerģijas pieprasījuma transporta nozarē un 5–20 % rūpniecībā.

Atjaunīgā ūdeņraža ekonomika varētu ievērojami samazināt globālās sasilšanas ietekmi 
salīdzinājumā ar fosilā kurināmā ekonomiku.

To galvenokārt izmanto kā izejvielu rūpniecības procesos un kā kosmisko raķešu degvielu.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0301
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/klimata-parmainas/20180109STO91387/tira-energija-atjaunigo-energoresursu-un-energoefektivitates-sekmesana-es
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20210519IPR04310/meps-advocate-push-for-renewable-hydrogen-integration-of-energy-systems
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20210519IPR04310/meps-advocate-push-for-renewable-hydrogen-integration-of-energy-systems
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/final_insights_into_hydrogen_use_public_version.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/918b0980-21c7-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-273103177


Ņemot vērā ūdeņraža īpašības, tas var kalpot kā laba degviela, jo:

tā izmantošana enerģijas ražošanai nerada siltumnīcefekta gāzu emisijas (ūdens ir 
vienīgais procesa blakusprodukts),

• 

to var izmantot citu gāzu, kā arī šķidrā kurināmā ražošanai,• 
pastāvošo infrastruktūru (gāzes transportēšanai un gāzes uzglabāšanai) var izmantot 
ūdeņradim,

• 

tam ir augstāks enerģijas blīvums nekā akumulatoriem, tāpēc to var izmantot 
tālsatiksmes un smago kravu pārvadājumiem.

• 

Ko Parlaments vēlas panākt?
stimulus pieprasījuma veicināšanai un Eiropas ūdeņraža tirgus izveidei, kā arī 
ūdeņraža infrastruktūras ātrai izvēršanai,

• 

pēc iespējas drīzāku atteikšanos no fosilā ūdeņraža izmantošanas,• 
visa ūdeņraža importa sertificēšanu tādā pašā veidā kā attiecībā uz ES ražotu 
ūdeņradi, ieskaitot ražošanu un transportēšanu, lai izvairītos no oglekļa emisijas 
pārvirzes,

• 

novērtējumu par iespēju pārprofilēt pašreizējos gāzes cauruļvadus ūdeņraža 
transportēšanai un uzglabāšanai pazemē.

• 

Ūdeņradis kā viena no ES alternatīvajām degvielām
Tā kā ES 2022. gadā atsakās no atkarības no Krievijas fosilā kurināmā un strādā pie tā, lai 
īstenotu savu apņemšanos līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti, Komisija nāca klajā ar 
plānu REPowerEU cenas ziņā pieejamākai, drošākai un ilgtspējīgākai enerģijai. Saskaņā ar šo 
plānu ES līdz 2030. gadam būtu jāpalielina atjaunīgā ūdeņraža ražošana, palielinot tā apjomu 
līdz 20 megatonnām gadā, salīdzinājumā ar 2020. gada Ūdeņraža stratēģijā ierosinātajām 10 
megatonnām gadā.

Kā daļu no tiesību aktiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, kas pazīstami kā 
tiesību aktu pakete “Gatavi mērķrādītājam 55 %”, 2022. gada oktobrī EP deputāti pieņēma 
nostāju par tādu ES noteikumu projektu, kuru mērķis ir stimulēt uzlādes un alternatīvo 
uzpildes staciju izvēršanu, jo īpaši attiecībā uz elektroenerģiju un ūdeņradi. 2021. gadā ES 
bija 136 ūdeņraža uzpildes punkti, un EP deputāti pieprasa līdz 2028. gadam pie svarīgākajiem 
ES ceļiem izveidot ūdeņraža uzpildes stacijas ik pēc 100 km.

Iepazīstieties ar ES stratēģiju, kā palielināt alternatīvo degvielu lietošanu automobiļiem. 

Eiropas stratēģija energosistēmas integrācijai

Maija plenārsēdē EP deputāti pieņēma arī ziņojumu par Eiropas energosistēmas integrācijas 
stratēģiju. Tās mērķis ir paātrināt dekarbonizāciju, nodrošināt tīklu līdzsvarotību, veidot 
starpsavienojumus, veicināt atjaunīgo energoresursu izmantošanu, attīstīt digitalizāciju un 
paplašināt uzglabāšanu un vietējo ražošanu.

Vairāk par ES tīras enerģijas politiku:
Atjaunojamo energoresursu mērķrādītāji dalībvalstīs• 
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221014IPR43206/car-recharging-stations-should-be-available-every-60-km-say-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221014IPR43206/car-recharging-stations-should-be-available-every-60-km-say-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221014IPR43206/car-recharging-stations-should-be-available-every-60-km-say-meps
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html?layer=11,12,13,14,15
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/economy/20221013STO43019/alternativas-degvielas-automobiliem-ka-palielinat-to-lietosanu


Ēku un mājokļu energoefektivitāte• 
Skaidrojums par ES energoefektivitātes marķējumu ierīcēm• 

Uzzini vairāk
Paskaidrojošs video par ūdeņraža veidiem
ES Ūdeņraža stratēģijas pamatdarbības
Eiropas pētniecības telpas izveide tīra ūdeņraža jomā (2022. gada marts)
Ūdeņraža potenciāls ES rūpniecības dekarbonizācijā (2021. gada decembris)
Padomes infografika: alternatīvās degvielas 
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https://www.youtube.com/watch?v=mBX-u7_ClQg
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-systems-integration/hydrogen/key-actions-eu-hydrogen-strategy_en#boosting-demand-for-and-scaling-up-production
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/090acff9-a374-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-265138574
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)697199
https://www.consilium.europa.eu/lv/infographics/fit-for-55-afir-alternative-fuels-infrastructure-regulation/
mailto:webmaster@europarl.eu

