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HYDROGEN EUROPE
Vývoj vodíka v EÚ a potrebná legislatíva

Meniaca sa rola H2 v budúcom energetickom systéme si vyžaduje regulačný pokrok

Z vodíka sa stal centrálny pilier nášho budúceho
energetického systému
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Implementácia dedikovaných právnych
predpisov pre správu vodíka a vodíkových sietí
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Odstránenie prekážok pri investíciách do vodíka
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Vytváranie rovnakých podmienok pre vodík ako
majú ostatné technológie
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Robenie týchto a iných krokov harmonizovane

EÚ má jedinečnú príležitosť rozvíjať vodíkové hospodárstvo v Európe a formovať globálnu reguláciu vodíka
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Harmonizovaný prístup k vývoju právnych predpisov cez Hydrogen Act
Počiatočná fáza

Hydrogen Market Act

Hydrogen
Infrastructure Act

2020
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Fáza rozbehu
2025

Rast trhu
2035

2050

Vytváranie vodíkových údolí
Zrýchlenie projektov na
dosiahnutie cieľa EÚ 1
milióna ton do roku
2024

Budovanie paneurópskej vodíkovej infraštruktúry
(backbone)

Premena veľkej časti súčasnej plynovej
infraštruktúry na prepravu čistého
vodíka

Miešanie vodíka so zemným plynom
Stimulácia výroby
Zrýchlenie projektov na
dosiahnutie cieľa EÚ 1
milióna ton do roku
2024

Stimulácia dopytu
Záruky pôvodu (GO) pre tarify na výrobu vodíka

Premena vodíka na bežnú energetickú
komoditu

Stanovenie jasných pravidiel a definícií týkajúcich sa intenzity uhlíka H2

Stanovenie jasných limitov pre obnoviteľný, čistý a nízkouhlíkový vodík
Renewable hydrogen

Clean hydrogen

Low-carbon hydrogen

Mali by dostať prémiovú
podporu v súlade s vodíkovou
stratégiou EÚ

Mal by mať uhlíkovú intenzitu o
90% nižšiu v porovnaní so
súčasnou (v porovnaní so
súčasným návrhom o 78%)

Bude potrebný pri prechode na
obnoviteľné zdroje vodíka

Stanovené hodnoty sa použijú ako základ pre financovanie / finančnú podporu EÚ
+ Obchod s vodíkom s tretími krajinami
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Hydrogen Infrastructure Act
Počiatočná fáza

Hydrogen Market Act

Hydrogen
Infrastructure Act

2020
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Fáza rozbehu
2025

Rast trhu
2035

2050

Vytváranie vodíkových údolí
Zrýchlenie projektov na
dosiahnutie cieľa EÚ 1
milióna ton do roku
2024

Budovanie paneurópskej vodíkovej infraštruktúry
(backbone)

Premena veľkej časti súčasnej plynovej
infraštruktúry na prepravu čistého
vodíka

Miešanie vodíka so zemným plynom
Stimulácia výroby
Zrýchlenie projektov na
dosiahnutie cieľa EÚ 1
milióna ton do roku
2024

Stimulácia dopytu
Záruky pôvodu (GO) pre tarify na výrobu vodíka

Premena vodíka na bežnú energetickú
komoditu

Vytvorenie samostatného právneho rámca je základ

Postupný a flexibilný prístup k H2 legislatíve Rešpektovanie zásad sieťových odvetví
• Vývoj trhu s vodíkom nebude identický s
vývojom trhu s plynom
• Je potrebný postupný a flexibilný prístup v
súlade s vývojom trhu a infraštruktúry
• Vloženie H2 do existujúcich zákonov o plyne
neposkytuje dostatočnú flexibilitu

Odlišnosť vodíka
• Vodík a zemný plyn nie sú
zameniteľné
• Palivové články v doprave
alebo suroviny v energeticky
náročných odvetviach vyžadujú
H2 pri vysokej úrovni čistoty
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Rámec trhu s vodíkom by mal rešpektovať:
• unbundling
• prístup tretích strán (TPA)
• transparentnosť
• nediskriminácia
• prepojenie reálnych nákladov na stanovenie
rôznych taríf
• monitorovanie a dohľad národnými autoritami a
ACER

Právna kontinuita
• Pokračovanie v logike vyjadrenej
v revidovanom návrhu TEN-E
(samostatná kategória H2 v
prílohe II)
• Jasné oddelenie medzi
vodíkovou infraštruktúrou a
infraštruktúrou pre zemný plyn

Ochrana súčasných trhov
• Potenciál pre grandfathering
(zachovanie existujúcich pravidiel)
pre existujúce vodíkové siete

Navrhnutie
osobitného právneho
rámca na úrovni EÚ

„Hydrogenewables“: synergie OZE-H2 a offshore infraštruktúry

Elektrolyzéry na platforme na mori priamo spojené s
výrobou veternej energie na mori

Upravené / dovybavené pobrežné potrubia
prepravujúce H2 na pobrežie do vodíkových údolí
alebo ďalej pozdĺž vodíkovej siete EÚ

Pobrežná plošina ako vodíkový uzol na mori
dodávajúci vodík lodiam na ceste

Obnoviteľná energia a vodík sú strategickými partnermi pri uskutočňovaní cieľov stratégie EÚ v oblasti vodíka
týkajúceho sa kapacity elektrolýzy 40 GW do roku 2030 a pri dosahovaní aktualizovaného cieľa EÚ v oblasti zníženia
skleníkových plynov o 55%
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Hydrogen Market Act
Počiatočná fáza

Hydrogen Market Act

Hydrogen
Infrastructure Act

2020
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Fáza rozbehu
2025

Rast trhu
2035

2050

Vytváranie vodíkových údolí
Zrýchlenie projektov na
dosiahnutie cieľa EÚ 1
milióna ton do roku
2024

Budovanie paneurópskej vodíkovej infraštruktúry
(backbone)

Premena veľkej časti súčasnej plynovej
infraštruktúry na prepravu čistého
vodíka

Miešanie vodíka so zemným plynom
Stimulácia výroby
Zrýchlenie projektov na
dosiahnutie cieľa EÚ 1
milióna ton do roku
2024

Stimulácia dopytu
Záruky pôvodu (GO) pre tarify na výrobu vodíka

Premena vodíka na bežnú energetickú
komoditu

H2 Market Roadmap: Počiatočná fáza (2021-2025)

Financovanie pre prvé veľké projekty

Scope and process

- Usmernenia o štátnej pomoci pre vodík
- Projekt IPCEI (štátna pomoc)
- Využitie finančných prostriedkov EÚ (RRF, IF, Connecting
Europe Facility, Horizon Europe, Clean Hydrogen for
Europe Partnership)

- CAPEX + OPEX
- Financovanie až do 100%
- Prahové hodnoty pre oznamovanie vodíkových
technológií sa zvýšili na 200 miliónov EUR
- Rýchlejšie a jednoduchšie notifikačné postupy
- Klauzuly pre ukončovanie dotácií

- 1. Zviditeľnenie prvotriednych projektov a prilákanie financovania
- 2. Identifikácia regulačných prekážok a prekážok pre investovanie pre
uvedenia projektov na trh

GO/záruky pôvodu: základný nástroj pre vytvorenie trhu s čistým vodíkom

Vodík ako nezávislý nosič
energie, oddelený od
elektriny a plynu
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Záruka pôvodu musí
obsahovať okrem
iného (1) info o
primárnych zdrojoch
energie a (2) stopu
skleníkových plynov

5 Ts - GO musí byť
Sledovateľné
Obchodovateľné
Transparentné
Dôveryhodné

GO musia zachytiť
atribúty vyplývajúce z
rôznych výrobných
postupov

Na dovoz a vývoz
vodíka je potrebný
medzinárodný systém
záruk pôvodu

Súčasný návrh RED del. act by výrazne spomalil rozvoj obnoviteľného vodíka
Riešenia

Kumulatívne plánované projekty PtH v EÚ 2021 - 2040 (MW a počet projektov)

135,984 139,245

140 000

250

1

Revidovanie cieľov OZE smerom nahor s
cieľom rýchlejšieho rastu energie z
obnoviteľných zdrojov
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Postupné uvedenie nutnosti doloženia
„additionality“, časovej a geografickej
korelácie od 2025
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Akceptácia PPA aj záruk pôvodu (GO), pre
preukázanie obnoviteľného charakteru
elektriny používanej na výrobu vodíka
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Kapacita (MW)
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Preparatory stage

2028

2029

Construction

2030

2040

Date
N/A

# of projects

Hydrogen Market Act: Fáza rozbehnutia (2025-2035)
Trhovo založené podporné mechanizmy a následné znižovanie nákladov a zväčšovanie projektov aj trhu
Dopyt

Ponuka
Nastaviť mechanizmus výrobných taríf

• Limitované časové obdobie
• Na základe (i) výrobných nákladov H2, (ii) trhovej ceny
nahradeného paliva a (iii) ceny uhlíka

Aukcie

• Tarifa sa určuje prostredníctvom výberového konania

Kvóty a ciele

•

V niektorých odvetviach (oceľ, čpavok, letectvo,
námorná doprava atď.)

Uhlíkové clo (CBAM)

Investičná podpora pre prechod na vodík

• Finančná podpora pre nových konzumentov vodíka cez
granty, daňové úľavy a iné prostriedky

H2 Market Roadmap: Rast trhu (2035-2050)
Dosiahnutie vyspelého, transparentného a likvidného trhu s vodíkom, kde je čistý vodík
konkurencieschopný s väčšinou fosílnych alternatív (s ohľadom na cenu uhlíka)
Mechanizmy stanovovania cien založené
na silách dopytu a ponuky

H2 aukcie

• Nahrádza kombináciu nastavených výrobných
taríf a aukcií
• Podpora menovej politiky klesá, keď sa vodík
stáva konkurencieschopnejším

Záruky pôvodu (GO) v súlade s princípmi 5T, možno s nimi obchodovať na trhu s emisnými kvótami a
umožňujú plynulý a transparentný medzinárodný obchod s čistým vodíkom.

Hydrogen ACT
Hydrogen Infrastructure Act

TEN-E
TEN-T
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Hydrogen Market Act

Právny rámec na premenu infraštruktúry na prepravu
zemného plynu na čisto vodíkovú infraštruktúru

Jasné limity pre obnoviteľný, čistý a nízko uhlíkový vodík

Právny rámec na výstavbu novej infraštruktúry na
prepravu a skladovanie vodíka

Záruky pôvodu (Guarantees of Origin) pre vodík

RED

Various
Právny rámec pre rozvoj vodíkových údolí

Kvóty dopytu pre vodík + CCfD

TYNDP

Vodík v procese TYNDP

Uvoľnenie a vyňatie z usmernení EÚ o štátnej pomoci v
počiatočnej fáze + pre ICPEI

Energy and
Environmental
Aid Guidelines

H2 and
Decarb Gas
package

Právny rámec upravujúci miešanie vodíka do plynovej
infraštruktúry

Harmonizované normy a smernice ohľadom kvality,
bezpečnosti, čistoty, tlaku, rýchlosti toku, merania

NEW

NEW

Právny rámec pre reguláciu vodíkových sietí

Dizajn trhu s vodíkom

NEW

PCI

Rámec riadenia pre vzťahy s tretími krajinami

Uhlíkové clo (CBAM)

NEW

