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2020. gada jūnijā Vācija prezentēja savu Nacionālo ūdeņraža stratēģiju (VNŪS)1, kļūstot par pirmo pasaules valsti, kas 
izstrādājusi un pieņēmusi tik kompleksu un visaptverošu zaļā ūdeņraža ražošanai, loģistikai un galapatēriņa veicināšanai veltītu 
dokumentu. Būtiski atzīmēt, ka VNŪS tika publicēta pat pirms Eiropas Savienības (ES) ūdeņraža stratēģijas apstiprināšanas2. 
Savukārt tikai mēnesi vēlāk Vācijas Federālā tīkla aģentūra (Bundesnetzagentur; FTA)3 izdeva dokumentu par ūdeņraža tīklu 
regulēšanu4 un veica aptauju, kurā tirgus dalībniekiem tika uzdots jautājums, vai, viņuprāt, ir nepieciešams regulēt ūdeņraža 
tīklus un, ja jā, tad kādam šim regulējumam vajadzētu izskatīties. Šīs aptaujas rezultāti tika prezentēti 2020. gada novembrī, 
apliecinot, ka ūdeņraža tīklu regulējumam jātop un jātiek apstiprinātam pirms liela mēroga nacionālu vai starptautisku zaļā 
ūdeņraža pārvades infrastruktūras projektu realizācijas.

Visbeidzot 2021. gada 1. janvārī Vācijā stājās spēkā jauns Atjaunīgo enerģijas avotu likums (EEG 2021)5, kurā pirmo reizi 
ietverti īpaši noteikumi, kas virzīti uz zaļā ūdeņraža ražošanas un rūpnieciskas izmantošanas atbalstu. Tādējādi Vācija demonstrē 
ciešu apņemšanos uzņemties vadošo lomu zaļā ūdeņraža jomā ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē un ir sākusi procesu, lai risinātu 
pagaidām vēl neskaidros regulatīvos jautājumus un jau tuvākajā desmitgadē izveidotu reāli funkcionējošu zaļā ūdeņraža tirgu.

1  https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/Energie/the-national-hydrogen-strategy.html 
2  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf 
3  https://www.bundesnetzagentur.de/EN/Home/home_node.html 
4  https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/NetzentwicklungUndSmartGrid/Wasserstoff/Wasserstoffpapier.pdf;jsessionid=087DE

A5D3C941CEB7371DB24ADD9D1D6?__blob=publicationFile&v=2 
5  https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/EEG_2021.pdf 

Ūdeņraža stratēģija:
būtisks solis ceļā uz Vācijas 
ūdeņraža ekonomiku

energoresursi

40 ENERĢIJA UN PASAULE



2022/1

Kaut gan pašlaik ūdeņradis veido mazāk nekā divus procen-
tus no Eiropas enerģijas galapatēriņa, tomēr tas tiek uzskatīts par 
sava veida universālu atbildi uz teju visiem nākotnes enerģētikas 
izaicinājumiem. Tas ir enerģijas avots, energonesējs un enerģijas 
uzglabāšanas veids ar ļoti plašu lietojumu, kas visai bieži liek uz-
lūkot ūdeņradi – un, pirmkārt un galvenokārt, no atjaunīgajiem 
avotiem iegūto jeb zaļo ūdeņradi – kā galveno ES enerģijas pārejas 
un ekonomikas dekarbonizācijas elementu. Ūdeņradi var saspiest 
un uzglabāt, transportēt vai pārveidot atpakaļ elektroenerģijā, iz-
mantojot kurināmā elementus. Ar šiem kurināmā elementiem 
var darbināt transportlīdzekļus, kuriem nav nepieciešama uzlā-
de un kas neizdala siltumnīcefektu izraisošās gāzes, bet sniedz 
lielāko daļu priekšrocību, kas raksturīgas mums tik labi pazīsta-
majiem iekšdedzes dzinēju auto. Vēl viena ūdeņraža priekšrocība 
ir tā, ka to var viegli transportēt un ievadīt esošajā gāzapgādes 
tīklā. Šī iemesla dēļ tur, kur elektroenerģijas ražošanas no atjau-
nīgajiem avotiem potenciāls ir ierobežots, to var aizstāt vai daļēji 
kompensēt centralizētas zaļā ūdeņraža piegādes. 

Tomēr, izmantojot zaļo ūdeņradi tik aktīvi, kā ES valstis to 
plāno, šī resursa jau visai drīz varētu pietrūkt. Piemēram, Maksa 
Planka Ķīmiskās enerģijas pārveides institūta (Max-Planck-In-
stitut für chemische Energiekonversion) pētījumu dati liecina, ka 
pieprasījums pēc ūdeņraža Vācijā jau šajā desmitgadē ievēroja-
mi pārsniegs apjomu, ko tā var saražot. 2025. gadā Vācijai būs 
jāimportē vismaz pieci miljoni tonnu ūdeņraža, 2040. gadā  – ap 
23 miljoniem tonnu, bet  2050. gadā – jau 45 miljoni tonnu. 

Paredzams, ka arī ES kopumā pieprasījums pēc ūdeņraža augs 
teju ģeometriskā progresijā: no 325 teravatstundām (TWh) 2015. 
līdz 2250 TWh 2050. gadā.

VNŪS – ar plašu skatu uz ūdeņraža 
nākotni Vācijā 

VNŪS nav tikai viena energoresursu veida vai energonesēja iz-
augsmes atbalstu detalizējošs dokuments –  tās izstrādes galvenais 
mērķis ir Vācijas vidēja un ilgtermiņa klimata mērķu sasniegša-
na. Vienlaikus, apzinoties augošā ūdeņraža tirgus ekonomiskās 
iespējas, Vācija vēlas kļūt par vadošo zaļā ūdeņraža tehnoloģiju 
izstrādātāju. Un šajā jomā jau ir panākts zināms progress. Vācijas 
valdība ūdeņraža izpēti atbalsta kopš aizvadītā gadsimta astoņ-
desmitajiem gadiem, un šobrīd Vācijas elektrolīzes iekārtu ražo-
tāja Thyssenkrupp meitasuzņēmums Uhde6 jau aizņem 20% no 
globālās elektrolīzes iekārtu tirgus.

Būtiski, ka VNŪS ir arī pirmais šāda veida dokuments Eiropā, 
kur skaidri iezīmēti ūdeņraža ražošanas jaudu un infrastruktū-
ras izveides finansējuma avoti. Kopumā jau visai drīz stratēģijas 
pamata aktivitātēm – piemēram, forsētai ūdeņraža tehnoloģiju 
ieviešanai Vācijas enerģētikā – būs pieejami ap septiņiem mil-
jardiem eiro (EUR), un vēl divus miljardus EUR varēs saņemt 
Vācijas un citu ES un trešo valstu zaļā ūdeņraža starptautisko 
partnerību veicināšanai. Vairākas no Vācijas federālo zemju valdī-
bām arī ir izstrādājušas un pieņēmušas reģionālās ūdeņraža stra-
tēģijas vai ceļvežus, kas tapuši ciešā sazobē ar VNŪS. Starp šīm 
federālajām zemēm var minēt Bādeni-Virtembergu, Bavāriju7 un  
Ziemeļreinu-Vestfāleni. 

Vācijas ūdeņraža stratēģija ir jāskata Eiropas ūdeņraža stratēģijas 

6  https://www.thyssenkrupp-uhde-chlorine-engineers.com/en/products/water-electrolysis-

hydrogen-production 
7  https://h2.bayern/en/bavarian-hydrogen-strategy/ 

kontekstā. Vācija izmantoja savu prezidentūru ES Padomē no 
2020. gada jūlija līdz decembrim, lai uzsvērtu ūdeņraža eksklu-
zīvo lomu un nozīmi ES nākotnes enerģētikā. Savukārt 2020. gada 
decembrī 22 ES dalībvalstis un Norvēģija parakstīja memorandu, 
paverot ceļu tīrākas ūdeņraža loģistikas ķēdes izveidei reģionā un 
apņemoties sākt vērienīgu Eiropas kopīgo interešu projektu (PCI) 
realizāciju ūdeņraža jomā8. Šī dokumenta mērķis ir mudināt ES 
dalībvalstis atbalstīt projektus, kas sniedz skaidru ieguldījumu ES 
stratēģisko mērķu sasniegšanā, jo PCI statuss ļauj dalībvalstīm 
subsidēt tieši šādus projektus, tajā skaitā ūdeņraža enerģētikā. 

Vācijas ilgtermiņa klimata mērķis ir panākt tā dēvēto oglekļa 
neitralitāti saskaņā ar Parīzes nolīgumu, un kopā ar pārējām ES 
dalībvalstīm tā ir arī apņēmusies pilnībā dekarbonizēt savu ener-
ģētiku un ekonomiku līdz šī gadsimta vidum. Kad 2021. gada 
jūnijā Vācijas federālā valdība paziņoja, ka vēlas panākt ekono-
mikas pilnīgas dekarbonizācijas mērķi piecus gadus agrāk, nekā 
sākotnēji iecerēts –  2045. nevis 2050. gadā –, tam sekoja “tehno-
loģiskā reakcija”, kas daļēji centrējās arī ap ūdeņradi. Pēc lēmuma 
līdz 2038. gadam pārtraukt akmeņogļu un brūnogļu izmantošanu 
elektroenerģijas un dažos reģionos arī siltumenerģijas ražošanai9 
ūdeņradim neizbēgami būs loma šī iztrūkuma kompensēšanā, 
jo īpaši energoietilpīgajās rūpniecības nozarēs, transporta sek-
torā un ilgtermiņā, iespējams, arī siltumenerģijas ražošanā.

Saskaņā ar VNŪS pirmais solis, lai paātrinātu ūdeņraža tehno-
loģiju ieviešanu, ir vietējā tirgus pielāgošana ūdeņraža ražošanai 
un izmantošanai. Stratēģijā uzsvērts, ka Vācija līdz 2030. gadam 
plāno izveidot zaļā ūdeņraža ražošanas jaudas piecu gigavatu 
(GW) apmērā, vienlaikus radot arī ūdeņraža ciklam nepiecie-
šamās atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas bāzi, jo, kā uzsver 
eksperti, vēlākais, līdz 2040. gadam Vācijas uzstādīto ūdeņraža 
jaudu apjomam ir jādubultojas. Tā kā 5 GW ražošanas jauda var 
nodrošināt tikai ap 14 TWh zaļā ūdeņraža, tādējādi sedzot vienīgi 
aptuveni septīto daļu no prognozētā Vācijas ūdeņraža pieprasīju-
ma ap 2030. gadu (90–110 TWh), enerģētikas politikas veidotāji 
un enerģētikas uzņēmumi aktīvi izstrādā arī zaļā ūdeņraža im-
porta ilgtermiņa scenārijus. 

Lai nodrošinātu valsts nākotnes energoapgādi, kā arī kopīgi 
radītu ūdeņraža tehnoloģijas un palīdzētu citām valstīm palielināt 
ūdeņraža ražošanu savai enerģijas pārejai, tiek veidota un pastip-
rināta starptautiskā sadarbība un tā dēvētās partnerības ūdeņ-
raža jomā. VNŪS norādīts, ka enerģētikas partnerības veicinās 
arī zaļā ūdeņraža eksportētājvalstu ekonomikas dekarbonizāciju 
un ekonomisko attīstību. Eiropā Vācija kā galvenos potenciālos 
zaļā ūdeņraža partnerības virzienus uzlūko Ziemeļjūras valstu 
reģionu un Dienvideiropu. Kopš VNŪS publicēšanas Vācija jau 
ir parakstījusi saprašanās memorandus, nodomu protokolus vai 
partnerības līgumus par sadarbību zaļā ūdeņraža ražošanas un 
tirgus izveides jomā arī ar vairākām trešām valstīm – tostarp 
Saūda Arābiju10, Austrāliju11, Čīli, Namībiju, Kanādu, Ukrainu 
un Maroku. Tiesa, Marokas gadījumā līguma darbība ir uz laiku 
apturēta12. 

Lai gan VNŪS nepārprotami tiek dota priekšroka zaļajam 
ūdeņradim, tomēr aktīvi tiek apspriesta arī citu ūdeņraža veidu 

8  https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/hydrogen/ipceis-hydrogen_lv 
9  https://perma.cc/GQR7-JM8G 
10  https://www.cleanenergywire.org/news/germany-partners-uae-develop-green-hydrogen-

synthetic-fuels 
11  https://www.cleanenergywire.org/news/germany-australia-set-hydrogen-agreement 
12  https://atalayar.com/en/content/morocco-halts-green-hydrogen-agreement-germany 
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klātbūtne Vācijas ūdeņraža nākotnē. Nav izslēgts, ka pārejas pe-
riodā, kura laika ietvars gan vēl nav definēts, līdztekus zaļajam 
ūdeņradim varētu tikt ražots un izmantots arī zilais un tirkīza 
ūdeņradis. Tiesa, attiecībā uz tirkīza ūdeņradi Vācija nonāk zi-
nāmā pretrunā pati ar savu enerģētikas dekarbonizācijas poli-
tiku, kurā skaidri iezīmēta šajā gadā noslēdzamā atteikšanās no 
elektroenerģijas ražošanas atomelektrostacijās (AES), bet tirkīza 
ūdeņradis ir vienīgi AES ražošanas produkts. 

Savukārt 2021. gada jūlijā Vācijas Ūdeņraža padome (Der 
Nationale Wasserstoffrat)13 – valdības iecelta padomdevēja in-
stitūcija – aicināja steidzami pieņemt lēmumu par zilā ūdeņraža 
statusu. Padomes vairākums atbalstīja zilo ūdeņradi kā pārejas 
tehnoloģiju, kas palīdzēs apmierināt īstermiņa pieprasījumu 
pēc zema oglekļa satura ūdeņraža un ļaus pakāpeniski stip-
rināt un paplašināt zaļā ūdeņraža ražošanas potenciālu. Zilo 
ūdeņradi Vācijā, tāpat kā citviet pasaulē, ražo no dabasgāzes, 
tomēr šajā valstī tiek izvirzīta arī prasība izmantot oglekļa uz-
tveršanas un uzglabāšanas (carbon capture and storage; CCS) 
tehnoloģiju. Vācija jau aptuveni pirms desmit gadiem saska-
ņā ar 2012. gadā pieņemto CCS likumu14 bija apņēmības pilna 
izveidot vairākus liela mēroga CCS demonstrācijas projektus, 
taču to realizācija netika sākta, galvenokārt 
sabiedrības un vides aktīvistu protestu dēļ.

Kopumā galvenie VNŪS idejiskie mez-
glu punkti ir: 

VNŪS ir progresīva ūdeņraža stratēģija, 
un tā paredz finansējuma partnerību starp 
valsts un ES institūcijām, kā arī privātajiem 
investoriem. Valsts ir gatava nodrošināt 
apmēram ceturto daļu Vācijas ūdeņraža 
enerģētikas izveidei nepieciešamo līdzekļu.

Tikai ūdeņradis, kas ražots no atjaunī-
gajiem resursiem, ir ilgtspējīgs ilgtermiņā, 
un ūdeņraža sektora izaugsmes mērķis ir 
pilnībā dekarbonizēt ūdeņraža ražošanu 
un importu. Tomēr īstermiņā varētu būt 
pieņemama zema oglekļa satura ūdeņraža 

13  https://www.wasserstoffrat.de/en/national-hydrogen-council 
14  https://climate-laws.org/geographies/germany/laws/carbon-capture-and-storage-act-kspg 

(zilais un tirkīza) izmantošana, ļaujot au-
dzēt zaļā ūdeņraža ražošanas kapacitāti.

Vācija kā valsts ar lielu ūdeņraža pēt-
niecības un rūpnieciskās ražošanas po-
tenciālu vēlas kļūt par zaļā ūdeņraža teh-
noloģiju izstrādes līderi ES un vienu no 
galvenajām šo tehnoloģiju eksportētājām 
pasaulē.

Vācija tuvākajās desmitgadēs nevarēs 
iztikt bez ūdeņraža importa un tāpēc vei-
dos starptautiskas partnerības, lai nodro-
šinātu stabilas zaļā ūdeņraža piegādes no 
citām ES dalībvalstīm, kā arī atsevišķām 
trešām valstīm.

VNŪS rīcības plāns
VNŪS paketē ir ietverts arī tā dē-

vētais rīcības plāns ar 38 konkrētiem 
pasākumiem ūdeņraža tirgus izveides 

veicināšanai Vācijā laika posmā līdz 2025. gadam. Līdz 2023. ga-
dam plāns paredz piesaistīt privātās investīcijas ūdeņraža ražoša-
nai, transportēšanai / pārvadei un izmantošanai, savukārt 2024. 
gadā paredzama jau Vācijas nacionālā ūdeņraža tirgus tiesiskā 
ietvara definēšana un Eiropas mēroga ūdeņraža tirgus aktīvas 
veidošanas sākšana. Zīmīgi, ka Vācijas stratēģija nepārprotami 
iezīmē šīs valsts vadošo lomu Eiropas ūdeņraža enerģētikas at-
tīstībā, kā arī ES–trešo valstu sadarbības veidošanā, tiesiskajā 
noformējumā un stratēģiskajā attīstībā.

VNŪS rīcības plāns cita starpā paredz:
31 no 38 rīcības plāna pasākumiem nosaka investīcijas ūdeņ-

raža tehnoloģiju izpētē un aprobācijā  ES līmenī (sasaistē ar PCI 
projektu iniciatīvām ūdeņraža jomā). Savukārt 25 rīcības plāna 
pasākumi ir orientēti vienlaicīgi uz ūdeņraža tehnoloģiju izpēti 
un to praktisko lietojumu. Vācijas un tās federālo zemju valdības 
piešķirs ūdeņraža projektu finansējumu apmēram astoņu miljar-
du EUR apmērā, savukārt 33 miljardus EUR paredzēts piesaistīt 
no privātiem investoriem. Praktiskie ūdeņraža projekti galve-
nokārt būs virzīti uz energoietilpīgo ražošanu, kā arī transporta 
nozari. Tērauda ražošanas dekarbonizācija atsevišķi aplūkota un 
detalizēta dokumentā “Spēcīgai tērauda rūpniecībai Vācijā un Ei-
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Thyssenkrupp grupas un STEAG šobrīd vērienīgais projekts Vācijā – 500 MW uzstādītās jaudas elektrolīzera izbūve 
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ropā. Tērauda rīcības koncepcija”15, ko Vācijas Federālā eko-
nomikas un enerģētikas ministrija pieņēma 2020. gada jūlijā. 
Projekti aptver vairāk nekā 2 GW zaļā ūdeņraža ražošanas 
jaudu un nepieciešamību izbūvēt aptuveni 1700 km ūdeņraža 
cauruļvadu. Transporta nozarē nepieciešams atbalstīt ūdeņ-
raža uzpildes staciju tīkla izveidi visā Vācijā, kā arī stimulēt 
ūdeņraža tehnoloģiju ienākšanu kravas autotransportā un 
dzelzceļa transportā.

Viens no rīcības plāna pasākumiem paredz, ka nepieciešams 
“sadalīt zaļās elektroenerģijas prioritātes”. Tas nozīmē, ka vienlīdz 
liels akcents tiks likts gan uz atjaunīgās enerģijas izmantošanu 
valsts elektroapgādē, gan arī zaļā ūdeņraža ražošanā. EEG 2021 
noteikts, ka atjaunīgā elektroenerģija, kas tiek izmantota zaļā 
ūdeņraža ražošanā, no 2022. gada janvāra 
tiek atbrīvota no vairākiem nodokļiem16. 
Līdz ar to zaļā ūdeņraža ražošanas izmak-
sām Vācijā, sākot ar šo gadu, vajadzētu 
samazināties.

Piecpadsmit rīcības plāna pasākumi 
ir tieši saistīti ar rūpniecisko procesu 
dekarbonizācijas problēmām. Vācijas 
valdība vēlas atbalstīt plašāku elektro-
līzeru izmantošanu un ir izveidojusi 
īpašu iniciatīvu, kas galvenokārt vērsta 
uz tērauda un ķīmiskās rūpniecības un 
ar tām saistīto procesu dekarbonizā-
ciju. Saskaņā ar šiem punktiem fede-
rālā valdība līdz 2025. gadam arī segs 
starpību starp faktisko oglekļa cenu un 
cenu,  kas nepieciešama, lai rūpniecības 
dekarbonizācijas projekti ar ūdeņraža 
komponenti būtu ekonomiski dzīvot-
spējīgi. Šim mērķim īpaši izstrādātie 
CfD17 instrumenti, kuru ieviešanu 
plānots sākt šogad, līdz 2024. gadam 

15  https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/Wirtschaft/the-steel-action-concept.

pdf?__blob=publicationFile&v=3 
16  https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/EEG_2021.pdf 
17  Contracts for difference (CfD), instrumenti, kas izveidoti, lai palīdzētu tērauda,   cementa, kaļķa 

un amonjaka rūpniecības uzņēmumiem finansēt pāreju uz zema oglekļa satura tehnoloģijām.

ļaus ieguldīt industrijas dekarbo-
nizācijā ap trim miljardiem EUR. 
Daļa no šī finansējuma tiks novirzī-
ta zaļā ūdeņraža projektu atbalstam.

Vācija aktīvi strādā pie VNŪS ievieša-
nas un tai nepieciešamā finansējuma pie-
saistes. Saskaņā ar Starptautiskās Enerģēti-
kas aģentūras 2021. gada globālo ūdeņraža 
pārskatu (Global Hydrogen Review 2021), 
kas tika publicēts 2021. gada oktobrī18, 
valstis, kuras ir pieņēmušas ūdeņraža 
stratēģijas, jau ir iezīmējušas to realizācijai 
vismaz 35 miljardus EUR. Tādējādi Vāci-
ja, solot VNŪS realizācijai novirzīt pāri par 
astoņiem miljardiem EUR no valsts un fe-
derālo zemju fondiem vien, nodrošina vai-
rāk nekā ceturto daļu no pašreizējā globālā 
atbalsta ūdeņraža stratēģiju īstenošanai.

Reģionālais atbalsts
Lai gan VNŪS nav tieši vērsta uz reģionālo ūdeņraža 

ražošanas vai izmantošanas centru attīstību, tomēr vairākos 
Vācijas reģionos ūdeņraža ražošanas iespējām tiek veltīta 
lielāka uzmanība. Viens no šādiem reģioniem ir Vācijas zie-
meļrietumu apgabals. Nav noslēpums, ka tieši šeit – Vācijas 
ziemeļu piekrastē un tā dēvētajos ogļu reģionos – realizā-
cijai jau šobrīd pieteikti vairāk nekā sešdesmit dažādas no-
zīmes, mērķa un apjoma ūdeņraža ražošanas, pārvades un 
izmantošanas projekti. Turklāt eksperti lēš, ka nākotnē tieši 
Vācijas ziemeļu piekrastes federālajām zemēm būs svarīga 
loma ūdeņraža importā pa jūras ceļiem, piemēram, caur 

18  https://iea.blob.core.windows.net/assets/5bd46d7b-906a-4429-abda-e9c507a62341/Global-

HydrogenReview2021.pdf 
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Vienīgais tirkīza ūdeņraža ražošanas avots – atomstacijas. 
Vācijas pēdējā AES tiks atslēgta no valsts energosistēmas 2022. gada beigās

Kompānijas Messer ūdeņraža ražotne Vācijā. 
Ūdeņradis tajā tiek ražots kopš 2018. gada kā izejmateriālu izmantojot dabasgāzi
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Hamburgas ostu. Būtiski, ka tās atrodas arī relatīvi netālu no liela-
jiem jūras vēja parkiem. Tāpat ziemeļos ūdeņraža infrastruktūras 
attīstība ir viegli paredzama un ļoti vēlama akmeņogļu enerģēti-
kas likvidācijas dēļ – tas nozīmē, ka reģionā veidosies enerģijas 
trūkums, kuru zināmā mērā plānots kompensēt uz ūdeņraža 
ražošanas un loģistikas rēķina. 

Arī kaimiņi – Eiropas lielākā osta Roterdama Nīderlandē – 
nopietni gatavojas ūdeņraža importam, daļu no tā novirzot uz 
Vāciju. No Roterdamas, piemēram, ūdeņradi pa cauruļvadu bū-
šot iespējams nodot uz Ziemeļreinas-Vestfālenes federālo zemi 
Vācijas rietumos, kas jau tuvākajā desmitgadē plāno kļūt par Ei-
ropas lielāko ūdeņraža pieprasījuma centru. Ziemeļreinā-Vestfā-
lenē arī šobrīd atrodas viens no plašākajiem Eiropas rūpniecības 
centriem un pagaidām Vācijas ievērojamākais akmeņogļu ener-
ģētikas reģions. 

Jau pieņemot lēmumu izbeigt elektroenerģijas ražošanu 
akmeņogļu elektrostacijās, tika noteikts, 
ka bez ogļu industrijas palikušajiem 
Vācijas reģioniem atvēlama sava veida 
prioritāte attiecībā uz zaļā ūdeņraža pro-
jektiem: tajos cita starpā tiks stimulēta 
ūdeņraža pētniecības centru izveide un 
sniegts papildu atbalsts ūdeņraža ražo-
šanas iniciatīvu realizācijai. Konkrēti 
Helmholcas klasteris ilgtspējīgai un ar 
infrastruktūru saderīgai ūdeņraža ekono-
mikai19 ir izveidots, lai stiprinātu reģionus, 
kuros notiek fundamentālas strukturālās 
pārmaiņas, smagākā no kurām skar tieši 
enerģētikas sektoru. Šai iniciatīvai vien 
no Vācijas federālā budžeta 17 gadu laikā 
tiks atvēlēti 860 miljoni EUR, lielākā daļa 
no kuriem varētu nest tiešu un taustāmu 
labumu konkrēti Vācijas ziemeļu reģiona 
enerģijas pārejai.

Ir arī citi piemēri, kā Vācijas federālā 
valdība finansē noteiktus reģionus. Pie-
mēram, Federālā Transporta un digitālās 

19  https://helmholtz-cluster-wasserstoff.de/ 

infrastruktūras ministrija nodroši-
na finansējumu saskaņā ar Nacionā-
lo ūdeņraža un kurināmā elementu 
tehnoloģiju inovāciju programmu 
(1,4 miljardi EUR no 2016. līdz 2026. 
gadam) arvien lielākam skaitam tā 
saukto HyLand reģionu, kas vēlas iz-
mantot zaļā ūdeņraža potenciālu 
transporta sektora dekarbonizācijai20.

Ūdeņraža tīklu 
regulējums: ko domā 
industrijas pārstāvji 

Savā atzinumā par pašreizējo li-
kumdošanu attiecībā uz ūdeņraža 
ražošanu, pārvadi un izmantoša-
nu FTA nepārprotami pauž atbalstu 
skaidra tiesiskā regulējuma ieviešanai 

ūdeņraža jomā un apsver iespēju piešķirt “regulatīvas pri-
vilēģijas” zaļajam ūdeņradim. Lai panāktu skaidru tiesisko 
regulējumu, likumdevējiem būtu jāvienojas, vai priekšroka 
dodama vienotam ūdeņraža ražošanas un infrastruktūras 
regulējuma likumam vai arī nepieciešamībai grozīt pašrei-
zējo regulējumu, kas attiecas uz elektroenerģiju un dabas-
gāzi, iekļaujot tajā ūdeņradi. Ja likumdevēji nolems grozīt 
esošo regulējumu, FTA prasīs Enerģētikas likumā iekļaut 
īpašu sadaļu, nevis vienkārši mainīt gāzveida kurināmā de-
finīciju attiecībā uz ūdeņradi. Visbeidzot FTA stingri iestā-
jas par infrastruktūras nodalīšanas noteikumu piemēroša-
nu ūdeņraža nozarei un brīdina, ka būs jāpielāgo arī īpaši 
pārejas noteikumi esošās ūdeņraža infrastruktūras pārvei-
dei un izolētu ūdeņraža pārvades tīklu izveidei nākotnē.

Papildus FTA veikusi līdz šim Vācijas vēsturē plašāko 
ieinteresēto pušu pārstāvju aptauju par ūdeņraža sektora attīstības 

20  https://fuelcellsworks.com/news/new-boost-for-local-german-hydrogen-economy-hyland-

launches-second-round-with-30-new-regions/ 
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Ūdeņraža ražošanas komplekss kompānijas Shell naftas produktu pārstrādes rūpnīcā  Reinzemē, 2021. gada jūlijs 

 Sunfire elektrolīzes iekārta Maincā Vācijā
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pamatjautājumiem Vācijā21, kurā aptverti 
gan ūdeņraža ražošanas, pārvades, sada-
les un uzglabāšanas, gan arī galapatēriņa 
jomu skaroši jautājumi. Aptaujas rezultā-
tus īsumā var apkopot šādi:

Respondentiem nav vienprātības par 
to, vai ūdeņradis būtu lielā apmērā jāie-
plūdina dabasgāzes pārvades tīklā. Liela 
daļa respondentu uzskata, ka ūdeņraža 
ieplūdināšana dabasgāzes tīklā pieļauja-
ma tikai līdz tādam līmenim, lai nav jāveic 
paša tīkla pilnveide vai kapitāla pārbūve, 
kas var būt ļoti izmaksu ietilpīga. Ūdeņ-
raža piejaukumu dabasgāzei respondenti 
uztver vienīgi kā starpposmu ceļā uz pil-
nīgu fosilo gāzveida degvielu izskaušanu 
un aizstāšanu ar ūdeņradi un / vai atjau-
nīgo gāzu un ūdeņraža maisījumu. Tomēr 
izskan arī pretējs viedoklis, kura paudēji 
ir pārliecināti, ka vienlaicīga ūdeņraža un 
dabasgāzes izmantošana gan sadales, gan 
pārvades tīklos ir vieglākais un ātrākais 
ceļš, kā dekarbonizēt visas tautsaimniecī-
bas nozares. Tomēr maksimālais pievie-
notā ūdeņraža apjoms nedrīkst pārsniegt 
20 procentus.

Aptaujas dalībniekiem tika uzdots arī jautājums par trīs in-
frastruktūras scenāriju īstenošanu, kuru ietvaros būtu attīstāmi:
• tikai vietējie “salu tīkli” bez pārvades līnijām,
• vietējie “salu tīkli” ar atsevišķām pārvades līnijām,
• cieši integrēti sadales tīkli ar atsevišķām pārvades līnijām.

Lielākā daļa respondentu uzskata, ka laika gaitā visi trīs sce-
nāriji tiks īstenoti un pēc savas būtības tie nav pat uzskatāmi par 
atsevišķiem scenārijiem, bet ūdeņraža attīstības un izaugsmes 
procesa posmiem. Tāpat gandrīz visi sagaida pārrobežu ūdeņ-
raža pārvades tīklu izbūvi un tādējādi arī pārrobežu ūdeņraža 
tirdzniecības platformas izveidi. Lielākā daļa respondentu arī 
paredz līdzsvarotu tiesību un pienākumu sadali starp pārvades 
sistēmu operatoriem un sadales sistēmu operatoriem nākotnes 
“ūdeņraža pasaulē”, vienlaikus piebilstot, ka svarīga loma būs arī 
uzglabāšanas operatoriem. Lai gan pagaidām nav īstas skaidrības 
par to, kas šo funkciju veiks un kā, no tehnoloģiskā viedokļa rau-
goties, tā tiks realizēta. Visbeidzot respondenti ir vienisprātis, ka 
normatīvā regulējuma struktūra būs izšķirošs faktors, kas noteiks, 
kā attīstīsies ūdeņraža enerģētika gan tuvā, gan arī tālākā nākotnē.

Uz jautājumu, vai būtu jāievieš regulējums tīra ūdeņraža tīk-
liem, vairākums respondentu atbild apstiprinoši, uzsverot, ka 
tas ir jādara, lai netiktu ļaunprātīgi izmantota tirgus ietekme vai 
pieļauta diskriminācija. Daži respondenti tāpat akcentē, ka tas 
sniegtu papildu noteiktību investīciju lēmumiem.

Lielākā daļa respondentu atbalsta esošo tīklu piekļuves notei-
kumu, tarifu un nodalīšanas noteikumu saglabāšanu. Tomēr tiek 
arī uzsvērts, ka ir nepieciešami īpaši ūdeņradim izstrādāti pielāgo-
jumi, ņemot vērā tā tirgus attīstības dinamiku. Pārlieku stingrs re-
gulējums varētu kavēt tirgus attīstību un būt šķērslis jaunu spēlē-
tāju ienākšanai. Par optimālu risinājumu tiek uzskatīta dinamiska 

21  https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/

Unternehmen_Institutionen/NetzentwicklungUndSmartGrid/Wasserstoff/Konsultationsbericht.

pdf?__blob=publicationFile&v=1 

regulējuma piemērošana, ar noteikumu, ka šis regulējums atspo-
guļo ūdeņraža tirgus mainīgo un dinamisko status quo.

Neliels respondentu skaits noraida zaļā ūdeņraža izvirzīšanu 
par prioritāti, galvenokārt tādēļ, lai nodrošinātu strauju tirgus 
attīstību un apmierinātu rūpniecisko pieprasījumu. Tomēr jāat-
zīmē, ka daudzi dalībnieki atbalsta arī pretēju viedokli, norādot, 
ka, lai sasniegtu VNŪS izvirzītos mērķus attiecībā uz jaunām 
zaļā ūdeņraža ražošanas jaudām, būs nepieciešamas arī jaunas 
atjaunīgās enerģijas ģenerācijas jaudas. Līdz ar to zaļā ūdeņraža 
ieguves ķēde tomēr ir prioritāra un īpaši atbalstāma, neraugoties 
uz momentānu nespēju sniegt acīm redzamu, liela mēroga atdevi.  

Lielākā daļa respondentu pauž atbalstu stimulējošo mehānismu 
piemērošanai ūdeņraža ražošanas un pārvades projektiem, nevis 
pašam ūdeņradim. Tīklu operatori iestājas par vienotu dabasgāzes 
un ūdeņraža infrastruktūras izmaksu noteikšanu, pamatojoties uz 
pašreizējo tiesisko regulējumu. Attiecībā uz rīkojuma par stimulu 
regulēšanu (Verordnung über die Anreizregulierung der Energiever-
sorgungsnetze; ARegV)22 piemērošanu domas izteikti dalās. Daudzi 
respondenti to atbalsta, tomēr daudzi pauž arī šaubas par šādas 
rīcības lietderīgumu, kā pretargumentu izvirzot tēzi, ka ARegV nav 
jaunai infrastruktūrai piemērots regulējošais instruments, jo tas 
tika izstrādāts esošajiem tīkliem. Daži no aptaujātajiem nepiekrīt 
efektivitātes salīdzinājuma izmantošanai, savukārt citi pauž viedok-
li, ka efektivitātes salīdzināšanas izmantošana varētu būt jēgpilna 
vismaz ilgtermiņā. Savukārt, attiecībā uz tā dēvēto izmaksu plus re-
gulējuma (cost-plus regulation)23 piemērošanu atbilžu spektrs atkal 
ir visai plašs, tomēr lielākajā daļā gadījumu tās ir noraidošas.  E&P

Leo Jansons

22  http://www.gesetze-im-internet.de/aregv/index.html 
23  Izmaksu plus regulējums attiecas uz uzņēmuma valdību, kas nosaka cenu, ko uzņēmums 

var iekasēt noteiktā laika periodā, aplūkojot uzņēmuma grāmatvedības izmaksas un pēc tam 

pievienojot parasto peļņas likmi.
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