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КРАТКА ОБОСНОВКА

Commission proposal

Joint Technology Initiatives (JTIs) are introduced in the Seventh Framework Programme
(FP7) as a new way of realising public-private partnerships in research at European level. JTIs 
arise primarily from the work of European Technology Platforms (ETPs). In a small number 
of cases, ETPs have reached such an ambitious scale and scope that they will require the 
mobilisation of considerable public and private investments as well as substantial research 
resources to implement important elements of their Strategic Research Agendas. JTIs are 
proposed as an effective means of meeting the needs of this small number of ETPs. 

In the Cooperation Specific Programme1 six areas are identified where a JTI could have 
particular relevance: hydrogen and fuel cells, aeronautics and air transport, innovative 
medicines, embedded computing systems, nanoelectronics and GMES (global monitoring for 
environment and security).

The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) resulting from the Technology 
Platform on Hydrogen and Fuel Cells contributes to the implementation of the Environmental 
Technologies Action Plan as, according to Commission communication COM(2004)38, it is 
one of its priority actions.

Fuel cells are very quiet, highly efficient, energy converters capable of delivering substantial 
cumulative greenhouse gases and pollutant reductions. They offer flexibility to the energy mix 
as they can be operated on hydrogen and other fuels such as natural gas, ethanol and 
methanol. 

The introduction of hydrogen as a flexible energy carrier can contribute positively to energy 
security and stabilise energy prices as it can be produced from any primary energy source, and 
as such can introduce diversity into the transport mix, which is currently 98% dependent on 
oil. It can be used in fuel cells or it can be burned either to provide heat or to drive turbines or 
internal combustion engines for motive and electrical power. Hydrogen can also be used as a 
means of storing energy. For instance, when renewable electricity production is higher than 
demand, the excess energy could be used to produce hydrogen by electrolysis, thereby 
facilitating the integration of renewable electricity into the energy market.

The present Commission proposal relates to the setting-up of the FCH JU under Article 171 of 
the Treaty. It should be considered as a Community body and be established for a period 
ending on 31 December 2017. It will have its seat in Brussels, Belgium.

Financial implications

The budgetary assessment indicates maximum Community expenditure of EUR 470 million 
over the initial period of the FCH Joint Undertaking (up to 2017), which would need to be 
committed before 31 December 2013, when the FP7 budget comes to an end. An initial total of 

                                               
1 OJ L 400, 30.12.2006, p. 66-241.
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EUR 30m is to be committed in 2008, of which EUR 28,1m in operational expenditure and 
EUR 1,9m in administrative expenditure.

The research activities shall be jointly funded by the Community, the Industry Grouping and 
the participating universities, public research centres etc with the Community contribution 
paid in cash and the participants contribution paid in kind within the projects.

The running costs of the FCH Joint Undertaking will be covered in equal parts (50/50) by the 
Community and the Industry Grouping from the outset. If a Research Grouping is established 
and applies to join the FCH Joint Undertaking, the Research Grouping shall have one seat in 
the Governing Board and shall then contribute 1/12 of the running costs.

The Community contribution will come from the following FP7 "Cooperation" Specific 
Programme budget lines: Energy; Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New 
Production Technologies; Transport (including Aeronautics); and Environment (including 
Climate Change) in DG RTD and Transport in DG TREN. Obviously, the operational 
allocations of the FCH JU are to be kept split as individual items under these FP7 budget 
articles because, other than in previous COM proposals for setting up Joint Undertakings, the 
FCH JU proposal does not include the intention to create a separate budget line for the 
"operational" expenditure of the Joint Undertaking. Only a separate line for the administrative 
expenditure (08 01 04 20) is mentioned. 

The COM proposal contains the following expenditure profile:

EUR million (to 3 decimal places)
Section 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Operational expenditure
Commitment
Appropriations (CA)

8.1 a 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Payment 
Appropriations (PA)

b 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Administrative expenditure within reference amount
Technical & 
administrative assistance 
(NDA) Personnel costs + 
50%

8.2.4 c 1.900 2.700 3.400 4.190 3.705 4.105 20.000

TTOOTTAALL RREEFFEERREENNCCEE AAMMOOUUNNTT
Commitment 
Appropriations

a+c 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000

Payment appropriations b+c 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000

Assessment

The draftswoman's amendments are mainly based on two concerns:

1) The JU is established for an initial period ending on 31 December 2017 (which may even 
be extended to a later date), whereas the MFF only covers the period up to 2013. Therefore, 
any request for Community funding for the FCH JU after 2013 has to be newly evaluated in 
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the context of the negotiations for a new financial framework. 

As for the current period, the proposal - although falling under Heading 1a with its dwindling 
margins - is compatible with the MFF, for the simple reason that the EU contribution required 
is taken from the 7th FP and has as such already been included in the Commission's financial 
programming.

Nevertheless, your draftswoman would like to point out that no financial commitments can be 
made for the time after the current MFF (Amendments 1, 2, 6 and 10).

2) By analogy with the negotiations on the ITER Joint Undertaking at the beginning of 2007, 
which led to the Conclusions agreed at the Trilogue of 7 March 2007, the FCH JU has to be 
considered as an agency within the meaning of Article 185 FR and is therefore subject to an 
agreement by the budgetary authority on its financing (Amendments 3-5, 7-9 and 11-16).

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и 
енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1а (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1а. Счита, че референтната сума, 
посочена в законодателното 
предложение, трябва да е съвместима 
с горната граница на функция 1а от 
текущата многогодишна финансова 
рамка (МФР) 2007 – 2013 г., както и с 
разпоредбите на точка 47 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г.; 
отбелязва, че всяко финансиране след 
2013 г. се оценява в контекста на 
преговорите относно следващата 
финансова рамка;

Изменение 2

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1б (нов)
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Проект на законодателна резолюция Изменение

1б. Посочва, че становището, 
представено от комисията по 
бюджети, няма преимущество пред 
резултата от процедурата, посочена 
в точка 47 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г., която 
е приложима за учредяването на 
съвместното предприятие „Горивни 
клетки и водород“;

Изменение 3

Предложение за регламент
Позовавания 1а и 1б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 
25 юни 2002 г. относно финансовия 
регламент, приложим към общия 
бюджет на Европейските общности1 

(финансов регламент), и по-специално 
член 185 от него,
като взе предвид 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г., 
сключено между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията, 
относно бюджетната дисциплина и 
доброто финансово управление2, и по-
специално точка 47 от него,
________________________________
1 OВ L 248, 16.9.2002 г., стp. 1. Регламент, 
последно изменен с Регламент (ЕО) № 
1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
2 OВ C 139, 14.6.2006 г.,стр.1. 

Обосновка

By analogy with the conclusions of the trilogue of 7 March 2007 on the Joint Undertaking for 
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ITER, the FCH JU is also to be considered a Community agency for the purpose of the 
application of point 47 of the IIA. This has to be reflected in the legal bases referred to in the 
Regulation.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Съвместното предприятие ГКВ
следва да бъде учредено като орган от 
Общностите и да се предвиди 
възможност то да бъде освободено от 
изпълнение на своя бюджет от
Европейския парламент по препоръка 
на Съвета. Все пак трябва да се има 
предвид спецификата, дължаща се на 
естеството на СТИ, доколкото става 
въпрос за публично-частни 
партньорства, и по-специално на 
вноските на частния сектор в неговия 
бюджет.

(15) Съвместното предприятие ГКВ 
следва да бъде орган, учреден от 
Общностите, и освобождаването от 
отговорност за изпълнението на 
бюджета му следва да се извършва от 
Европейския парламент, като се вземе 
предвид препоръката на Съвета. 

Обосновка

By analogy with the conclusions of the trilogue of 7 March 2007 on the Joint Undertaking for 
ITER, the European Parliament should be given full and unconditional responsibility for the 
discharge of the implementation of the budget of the FCH JU.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Съвместното предприятие ГКВ 
следва да приеме специфични 
финансови провизии, основани на 
принципите, заложени в Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета 
от 25 юни 2002 г. относно 
Финансовия регламент, приложим за 
общия бюджет на Европейските 

(16) Финансовите правила, 
приложими за съвместното 
предприятие ГКВ, не могат да се 
отклоняват от предвиденото в 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 
на Комисията от 23 декември 2002 г. 
относно рамковия финансов 
регламент за органите, посочени в 
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общности. Тези разпоредби следа да 
бъдат взети предвид, когато 
възникнат специфични оперативни 
нужди, по-конкретно, при нужда от 
комбиниране на средства от Общността 
и частния сектор. 

член 185 от финансовия регламент1, 
освен ако това се налага конкретно 
от неговите оперативни 
потребности, по-конкретно при
необходимост от комбиниране на 
средства от Общността и частния 
сектор. За приемането на всички 
правила, отклоняващи се от 
предвиденото в Регламент (ЕО, 
Евратом) № 2343/2002, е необходимо 
предварителното съгласие на 
Комисията. Бюджетният орган 
следва да се информира за тези 
дерогации.
1 OВ L 357, 31.12.2002 г., стp. 72; поправка в 
ОВ L 2, 7.1.2003 г., стр. 39

Обосновка

Derogations from Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 should be kept to an absolute 
minimum. The Joint Undertaking has to prove beyond any doubt that such a derogation is the 
only way to guarantee its proper functioning within the limits of its founding regulation.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на изпълнението на 
съвместната технологична инициатива 
(СТИ) за „Горивни клетки и водород“ с 
настоящия регламент се учредява за 
срок, който изтича на 31 декември 2017 
година, съвместно предприятие по 
смисъла на член 171 от Договора, 
наричано по-долу за краткост 
„Съвместното предприятие ГКВ”. Този 
срок може да бъде удължен с промяна в 
настоящия регламент.

1. За целите на изпълнението на 
съвместната технологична инициатива 
(СТИ) за „Горивни клетки и водород“ с 
настоящия регламент се учредява за 
срок, който изтича на 31 декември 2017 
година, съвместно предприятие по 
смисъла на член 171 от Договора, 
наричано по-долу за краткост 
„Съвместното предприятие ГКВ”. Този 
срок може да бъде удължен с промяна в 
настоящия регламент. Съвместното 
предприятие ГКВ е орган, учреден в 
съответствие с член 185 от 
финансовия регламент и точка 47 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. 
относно бюджетната дисциплина и 
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доброто финансово управление.

Обосновка

See amendment on Citations.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съвместното предприятие ГКВ ще 
приеме финансов регламент, основан 
на принципите от Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1605/2002. Финансовият 
правилник може да се отклони от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002, когато специфичните 
експлоатационни нужди на 
Съвместното предприятие ГКВ 
наложат това и при условие че се 
направи предварителна консултация с 
Комисията.

1. Финансовите правила, приложими 
за съвместното предприятие ГКВ, не 
могат да се отклоняват от 
предвиденото в Регламент (ЕО, 
Евратом) № 2343/2002, освен ако това 
се налага конкретно от неговите 
оперативни потребности, и при 
условие че се извърши предварителна 
консултация с Комисията.
Бюджетният орган следва да се 
информира за тези дерогации.

Обосновка

See amendment on Recital 16.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Освобождаване от изпълнението на 
бюджета на Съвместното предприятие 
ГКВ се прави от Европейския 
парламент, по препоръка на Съвета, в 
съответствие с предвидена във 
Финансовия правилник на 
Съвместното предприятие ГКВ 
процедура.

4. Освобождаване от отговорност за
изпълнението на бюджета на 
съвместното предприятие ГКВ се 
извършва от Европейския парламент, 
като се вземе предвид препоръката на
Съвета.
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Обосновка

See amendment on Recital 15.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се сключи 
споразумение за приемане между 
Съвместното предприятие ГКВ и 
Белгия относно офис помещения, 
привилегии и имунитети и друга 
подкрепа, която се предоставя от Белгия 
на Съвместното предприятие ГКВ.

Необходимо е да се сключи 
споразумение за приемане между 
съвместното предприятие ГКВ и 
Белгия относно помощта на 
приемащата държава по отношение 
на офис помещения, привилегии и 
имунитети и друга подкрепа, която се 
предоставя от Белгия на съвместното
предприятие ГКВ.

Обосновка

It should be clearly stipulated that the host country of any agency or similar Community body 
is expected to provide financial and all other assistance necessary to facilitate the setting-up 
and running of the Community body.

Изменение 10

Предложение за регламент
Приложение – член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съвместното предприятие ГКВ се 
учредява от датата на публикуване на 
този устав в Официален вестник на 
Европейските общности за срок, който 
изтича на 31 декември 2017 г.

3. Съвместното предприятие ГКВ се 
учредява от датата на публикуване на 
този устав в Официален вестник на 
Европейските общности за срок, който 
изтича на 31 декември 2017 г. 
Съвместното предприятие ГКВ е 
орган, учреден в съответствие с член 
185 от финансовия регламент и 
точка 47 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. 
относно бюджетната дисциплина и 
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доброто финансово управление.

Обосновка

See amendment on Citations.

Изменение 11

Предложение за регламент
Приложение – член I.5 – параграф 15 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– оправдава и одобрява всяко 
отклонение от Финансовия 
регламент на СП ГКВ в съответствие с 
член 8;

– след консултации с Комисията 
одобрява финансовия правилник на СП 
ГКВ в съответствие с член 8;

Обосновка

See amendment on Recital 16.

Изменение 12

Предложение за регламент
Приложение – член I.5 – параграф 15 – тире 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– обосновава всяко намерение за 
отклонение от предвиденото в 
Регламент (ЕО, Евратом) № 
2343/2002, одобрява всяко отклонение 
след получаване на предварителното 
съгласие на Комисията и информира 
бюджетния орган за всяка одобрена 
дерогация;

Обосновка

See amendment on Recital 16.
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Изменение 13

Предложение за регламент– акт за изменение
Приложение – член I.11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовите разпоредби на 
Съвместното предприятие ГКВ се 
основават на принципите на 
Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002. Те могат да се отклоняват 
от Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002 съобразно специфичните 
оперативни потребности на 
Съвместното предприятие ГКВ, като 
е необходимо предварителното 
съгласие на Комисията.

1. Финансовите правила, приложими 
за съвместното предприятие ГКВ, не 
могат да се отклоняват от 
предвиденото в Регламент (ЕО, 
Евратом) № 2343/2002, освен ако това 
се налага конкретно от неговите 
оперативни потребности. За 
приемането на правила, които се 
отклоняват от предвиденото в 
Регламент (ЕО, Евратом) № 
2343/2002, е необходимо 
предварителното съгласие на 
Комисията. Бюджетният орган се 
уведомява за такива дерогации.

Обосновка

See amendment on Recital 16.

Изменение 14

Предложение за регламент
Приложение – член I.14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В рамките на два месеца след 
приключването на всяка финансова 
година предварителните счетоводни 
отчети на СП се представят на Сметната 
палата на Европейските общности 
(„Сметната палата“). Сметната палата, 
до 15 юни след края на всяка финансова 
година, прави констатации относно 
предварителните счетоводни отчети на 
СП. Годишните счетоводни отчети за 
финансовата година се изпращат през 
следващата година на счетоводителя на 
Комисията, като се спазват крайните 
срокове, определени от Рамковия 

5. В рамките на два месеца след 
приключването на всяка финансова 
година предварителните счетоводни 
отчети на СП се представят на Сметната 
палата на Европейските общности 
(„Сметната палата“). Сметната палата, 
до 15 юни след края на всяка финансова 
година, прави констатации относно 
предварителните счетоводни отчети на 
СП. Годишните счетоводни отчети за 
финансовата година се изпращат през 
следващата година на счетоводителя на 
Комисията, като се спазват крайните 
срокове, определени от Рамковия 
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финансов регламент, така че 
счетоводителят на Комисията да може 
да ги консолидира в годишните 
счетоводни отчети на ЕО. Годишните 
финансови отчети на Съвместното
предприятие трябва да бъдат 
подготвени и проверени при 
съблюдаване на счетоводните правила 
на ЕО, приети от счетоводителя на 
Комисията.

финансов регламент, така че 
счетоводителят на Комисията да може 
да ги консолидира в годишните 
счетоводни отчети на ЕО. Годишните 
счетоводни отчети и балансът за 
предходната година се представят на 
бюджетния орган. Годишните 
финансови отчети на съвместното
предприятие трябва да бъдат 
подготвени и проверени при 
съблюдаване на счетоводните правила 
на ЕО, приети от счетоводителя на 
Комисията.

Обосновка

Accounts and balance sheets need to be sent to the two arms of the budgetary authority for 
information.

Изменение 15

Предложение за регламент
Приложение – член I.14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Освобождаване от отговорност за
изпълнението на бюджета се прави от 
Европейския парламент, по препоръка 
на Съвета, в съответствие с предвидена 
във Финансовия регламент на 
Съвместното предприятие ГКВ 
процедура.

6. Освобождаването от отговорност за 
изпълнението на бюджета на 
съвместното предприятие ГКВ се 
извършва от Европейския парламент, 
като се вземе под внимание 
препоръката на Съвета, в съответствие 
с предвидена във финансовия 
правилник на съвместното
предприятие ГКВ процедура.

Обосновка

See amendment on Recital 15.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Приложение – член I.16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Човешките ресурси се определят в 
щатното разписание, което се представя 
в годишния бюджет.

1. Човешките ресурси се определят в 
щатното разписание, което се представя 
в годишния бюджет и се предава от 
Комисията на Европейския 
парламент и на Съвета заедно с 
предварителния проектобюджет на 
Европейския съюз.

Обосновка

As is the case with the Joint Undertaking already in existence, the FCH JU's establishment 
plan should be published by the Commission together with the PDB.



AD\710901BG.doc 15/15 PE400.645v02-00

BG

ПРОЦЕДУРА

Заглавие Създаване на съвместно предприятие “Горивни клетки и водород”

Позовавания COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS)

Водеща комисия ITRE

Становище, изказано от
       Дата на обявяване в заседание

BUDG
10.12.2007 г.

Докладчик по становище
       Дата на назначаване

Jutta Haug
20.9.2004 г.

Дата на приемане 28.2.2008 г.

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

15
0
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Valdis Dombrovskis, Ingeborg 
Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, 
Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, 
Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Ralf Walter


	710901bg.doc

