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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise

Společné technologické iniciativy (JTI) byly zavedeny sedmým rámcovým programem jako 
nový způsob provádění partnerství veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu na evropské 
úrovni. Společné technologické iniciativy vycházejí převážně z práce evropských 
technologických platforem (ETP). V malém počtu případů dosáhly evropské technologické 
platformy natolik významné velikosti a rozsahu, že budou vyžadovat mobilizaci značných 
veřejných i soukromých investic i podstatné výzkumné zdroje, aby mohly provést důležité 
prvky svých strategických výzkumných programů. Společné technologické iniciativy jsou 
navrhovány jako účinný prostředek naplnění potřeb tohoto malého počtu evropských 
technologických platforem. 

Ve zvláštním programu Spolupráce1 je definováno šest oblastí, ve kterých by společné 
technologické iniciativy mohly mít velký význam: vodíkové a palivové články, letectví 
a letecká doprava, inovativní léčiva, vestavěné počítačové systémy, nanoelektronika 
a globální monitorování životního prostředí a bezpečnosti (GMES).

Společný podnik pro palivové články a vodík, který vychází z technologické platformy pro 
vodík a palivové články, přispívá k provádění akčního plánu pro environmentální technologie, 
neboť jej Komise ve svém sdělení KOM(2004)38 zařadila mezi prioritní akce uvedeného 
akčního plánu.

Palivové články jsou velice tiché a vysoce účinné měniče energie, jejichž nasazením je možné 
dosáhnout podstatného kumulativního snížení emisí skleníkových plynů a znečišťujících 
látek. Do skladby energetických zdrojů přinášejí flexibilitu, protože mohou fungovat na vodík 
a další paliva, jako je zemní plyn, etanol nebo metanol. 

Zavedení vodíku jakožto flexibilního nosiče energie může příznivě ovlivnit energetickou 
bezpečnost a stabilizovat ceny energie, protože vodík může být vyráběn z libovolného 
primárního zdroje energie, a díky tomu dokáže vnést diverzitu do skladby dopravy, která 
v současnosti z 98 % závisí na ropě. Vodík se může používat v palivových článcích nebo ho 
lze spalovat buď pro výrobu tepla, nebo pro pohon turbín či spalovacích motorů generujících 
hybnou nebo elektrickou energii. Kromě toho jej lze použít jako prostředek ke skladování 
energie. Například když výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů převyšuje poptávku, 
nadbytečnou energii by bylo možné využít k výrobě vodíku elektrolýzou, což by usnadnilo 
začlenění elektřiny z obnovitelných zdrojů do trhu s energií.

Tento návrh Komise se týká zřízení Společného podniku pro palivové články a vodík podle 
článku 171 Smlouvy. Tento podnik by měl být považován za subjekt Společenství a měl by 
být funkční do 31. prosince 2017. Sídlo tohoto subjektu se bude nacházet v Bruselu (Belgie).

                                               
1 Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 66–241.
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Finanční důsledky

Finanční hodnocení ukazuje na maximální výdaje Společenství ve výši 470 miliónů EUR 
během úvodního období existence Společného podniku pro palivové články a vodík (do roku 
2017), které by měly být závazně vyčleněny do 31. prosince 2013, kdy doběhne rozpočet 
7. RP. První částka ve výši 30 milionů EUR bude přidělena v roce 2008, z toho 28,1 milionu 
EUR na provozní výdaje a 1,9 milionu EUR na správní výdaje.

Výzkumné činnosti budou společně financovány Společenstvím, průmyslovým uskupením 
a zúčastněnými vysokými školami, veřejnými výzkumnými středisky atd., přičemž příspěvek 
Společenství bude mít formu peněžního plnění a příspěvky účastníků formu věcného plnění 
v rámci projektů.

Provozní náklady společného podniku pro palivové články a vodík budou od počátku hradit 
rovným dílem Společenství a průmyslové uskupení. Bude-li založeno výzkumné uskupení, 
které požádá o vstup do společného podniku pro palivové články a vodík, toto uskupení získá 
jedno místo ve správní radě a následně bude hradit 1/12 provozních nákladů.

Rozpočet Společenství bude pocházet z těchto rozpočtových položek zvláštního programu 
„Spolupráce“ RP7: Energetika; Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní 
technologie; Doprava (včetně letectví); Životní prostředí (včetně změny klimatu) v případě GŘ 
RTD a z položky Doprava v případě GŘ TREN. Je zřejmé, že příspěvky na provoz společného 
podniku pro palivové součástky a vodík budou vedeny odděleně jako jednotlivé položky 
těchto rozpočtových článků 7. RP, neboť na rozdíl od předchozích návrhů KOM na zřízení 
společných podniků není součástí návrhu na založení společného podniku pro palivové články 
a vodík záměr vytvořit zvláštní rozpočtovou položku pro „provozní“ náklady společného 
podniku. Je zmíněna pouze zvláštní položka pro správní výdaje (08 01 04 20). 

Návrh KOM obsahuje následující profil výdajů:

v milionech EUR (zaokrouhleno na 3 desetinná místa)
Oddíl 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkem

Provozní výdaje
Položky
závazků (PZ)

8.1 a 28 100 70 300 90 100 106 800 73 800 80 900 450 000

Položky plateb (PP) b 28 100 70 300 90 100 106 800 73 800 80 900 450 000

Správní výdaje jako součást referenční částky
Technická a správní 
pomoc (NP), osobní 
náklady + 50 %

8.2.4 c 1 900 2 700 3 400 4 190 3 705 4 105 20 000

CCEELLKKOOVVÁÁ RREEFFEERREENNČČNNÍÍ ČČÁÁSSTTKKAA
Položky závazků a+c 30 000 73 000 93 500 110 990 77 505 85 005 470 000

Položky plateb b+c 30 000 73 000 93 500 110 990 77 505 85 005 470 000
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Hodnocení

V pozměňovacích návrzích navrhovatelka vychází především ze dvou skutečností:

1) Společný podnik se zřizuje pro počáteční období končící dnem 31. prosince 2017 (toto 
období může být dokonce prodlouženo), zatímco víceletý finanční rámec pokrývá pouze 
období do roku 2013. Všechny žádosti o financování společného podniku pro palivové články 
a vodík ze strany Společenství po roce 2013 tedy bude třeba znovu zhodnotit v souvislosti 
s jednáním o novém finančním rámci.

Pokud jde o stávající období, je návrh, přestože spadá pod okruh 1a se zužujícím se rozpětím, 
v souladu s VFR, neboť požadovaný příspěvek EU je jednoduše vzat ze 7. rámcového 
programu a jako takový byl již zahrnut do finančního plánu Komise.

Přesto však chce navrhovatelka upozornit, že není možné přijímat jakékoli finanční závazky 
pro období nad rámec stávajícího VFR (pozměňovací návrhy 1, 2, 6 a 10).

2) Obdobně jako v případě jednání o společném podniku ITER na počátku roku 2007, které 
vedlo k závěrům schváleným na třístranném jednání dne 7. března 2007, je třeba i společný 
podnik pro palivové články a vodík považovat za agenturu ve smyslu článku 185 finančního 
nařízení, jejíž financování podléhá dohodě rozpočtového orgánu (pozměňovací návrhy 3 až 5, 
7 až 9 a 11 až 16).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že referenční částka 
uvedená v legislativním návrhu musí být 
v souladu se stropem okruhu 1a 
současného víceletého finančního rámce 
(VFR) na období 2007–2013 
a s ustanoveními bodu 47 
interinstitucionální dohody ze dne 17. 
května 2006; poznamenává, že 
financování po roce 2013 je třeba 
posoudit při jednání o příštím finančním 
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rámci;

Pozměňovací návrh 2

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1b. připomíná, že stanovisko vydané
Rozpočtovým výborem nebrání 
konečnému výsledku postupu 
stanoveného v bodě 47 
interinstitucionální dohody ze dne 17. 
května 2006, který se vztahuje na zřízení 
společného podniku pro palivové články a 
vodík;

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení 
Právní východiska 1 a a 1 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 
2002, kterým se stanoví finanční nařízení 
o souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství1 (finanční nařízení), a 
zejména na článek 185 uvedeného 
nařízení,
s ohledem na interinstitucionální dohodu 
ze dne 17. května 2006 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o 
rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení2, a zejména na bod 47 uvedené 
dohody,
________________________________

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy 
pozměněné nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. 
L 343, 27.12.2007,  s. 9).
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2 Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1. 

Odůvodnění

Obdobně jako stanoví závěry třístranného jednání ze dne 7. března 2007 o společném podniku 
pro ITER, je třeba i společný podnik pro palivové články a vodík považovat pro účely 
uplatnění bodu 47 interinstitucionální dohody za agenturu Společenství. Tato skutečnost se 
musí odrážet v právních základech, na něž nařízení odkazuje.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Společný podnik pro palivové články 
a vodík by měl být subjektem zřízeným 
Společenstvím, jemuž by měl absolutorium 
za plnění rozpočtu udílet Evropský 
parlament na základě doporučení Rady.
Měly by se však zohlednit zvláštnosti 
vyplývající z povahy společné 
technologické iniciativy jakožto 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, zejména ty, které vyplývají 
z příspěvku soukromého sektoru do 
rozpočtu.

(15) Společný podnik pro palivové články 
a vodík by měl být subjektem zřízeným 
Společenstvím, jemuž by měl absolutorium 
za plnění rozpočtu udílet Evropský 
parlament, který zohlední doporučení 
Rady.

Odůvodnění

Obdobně jako stanoví závěry třístranného jednání ze dne 7. března 2007 o společném podniku 
pro ITER, měla by být Evropskému parlamentu dána plná a nepodmíněná odpovědnost za 
udělování absolutoria za provádění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Společný podnik pro palivové články 
a vodík by měl po předchozí konzultaci 

(16) Finanční pravidla platná pro 
společný podnik pro palivové články a 
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s Komisí přijmout zvláštní finanční 
předpisy vycházející ze zásad nařízení
Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne
25. června 2002, kterým se stanoví 
finanční nařízení o souhrnném rozpočtu 
Evropských společenství. Tyto předpisy by 
měly brát v potaz jeho zvláštní provozní 
potřeby vyplývající zejména z nutnosti
kombinovat financování Společenstvím se 
soukromým financováním.

vodík by se neměla odchýlit od nařízení
Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne
23. prosince 2002 o rámcovém finančním 
nařízení pro subjekty uvedené v článku 
185 finančního nařízení1, pokud to není 
specificky vyžadováno pro jeho provozní 
potřeby, zejména nutnost kombinovat 
financování Společenstvím se soukromým 
financováním. Pro přijetí pravidel, která se 
odchylují od nařízení (ES, Euratom) 
č. 2343/2002, je nezbytný předchozí 
souhlas Komise. Rozpočtový orgán by měl 
být o takových odchylkách informován.
1 Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72. Oprava v Úř. 
věst. L 2, 7.1.2003, s. 39.

Odůvodnění

Odchylky od nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002 by se měly omezovat na naprosté minimum. 
Společný podnik musí nade vši pochybnost prokázat, že je tato odchylka jediný způsob, jak 
zaručit jeho řádné fungování v rozsahu jeho zakládajícího nařízení.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem provádění společné 
technologické iniciativy (dále jen 
„společná technologická iniciativa“) pro 
palivové články a vodík se na období 
končící dne 31. prosince 2017 zakládá ve 
smyslu článku 171 Smlouvy společný 
podnik (dále jen „společný podnik pro 
palivové články a vodík“). Toto období lze 
prodloužit změnou tohoto nařízení.

1. Za účelem provádění společné 
technologické iniciativy (dále jen 
„společná technologická iniciativa“) pro 
palivové články a vodík se na období 
končící dne 31. prosince 2017 zakládá ve 
smyslu článku 171 Smlouvy společný 
podnik (dále jen „společný podnik pro
palivové články a vodík“). Toto období lze 
prodloužit změnou tohoto nařízení.
Společný podnik pro palivové články a 
vodík je subjektem zřízeným v souladu 
s článkem 185 finančního nařízení a 
bodem 47 interinstitucionální dohody ze 
dne 17. května 2006.
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Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k právním východiskům.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční předpisy společného 
podniku pro palivové články a vodík jsou 
založeny na zásadách nařízení 
č. 1605/2002. Od nařízení č. 1605/2002 se 
mohou odchýlit po předchozím souhlasu 
Komise, pokud to vyžadují zvláštní 
provozní potřeby společného podniku pro 
palivové články a vodík.

1. Finanční pravidla platná pro společný 
podnik pro palivové články a vodík se smí 
odchýlit od nařízení (ES, Euratom)
č. 2343/2002, pokud to výslovně vyžadují 
jeho provozní potřeby a pouze po 
předchozím souhlasu Komise.
Rozpočtový orgán je o těchto odchylkách 
informován.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 16.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení 
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Absolutorium za plnění rozpočtu 
společného podniku pro palivové články a 
vodík uděluje Evropský parlament na
doporučení Rady v souladu s postupem 
stanoveným ve finančním nařízení 
společného podniku pro palivové články a 
vodík.

4. Absolutorium za plnění rozpočtu 
společného podniku pro palivové články a 
vodík uděluje Evropský parlament, který 
zohlední doporučení Rady.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 15.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení 
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společný podnik pro palivové články a 
vodík a Belgie uzavřou hostitelskou 
dohodu týkající se umístění kanceláří,
výsad a imunit a další podpory, kterou má 
Belgie společnému podniku pro palivové 
články a vodík poskytnout.

Společný podnik pro palivové články a 
vodík a Belgie uzavřou hostitelskou 
dohodu týkající se pomoci hostitelského 
státu v souvislosti s umístěním kanceláří,
výsadami a imunitami a další podporou, 
kterou má Belgie společnému podniku pro 
palivové články a vodík poskytnout.

Odůvodnění

Je třeba jasně stanovit, že se očekává, že hostitelská země jakékoli agentury nebo podobného 
subjektu Společenství poskytne finanční a další potřebnou pomoc k tomu, aby zřízení a provoz 
tohoto subjektu Společenství usnadnila.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení 
Příloha – čl. I.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Společný podnik pro palivové články a 
vodík se zakládá ke dni vyhlášení tohoto 
nařízení v Úředním věstníku Evropské unie 
na počáteční období končící dne 
31. prosince 2017.

3. Společný podnik pro palivové články a 
vodík se zakládá ke dni vyhlášení tohoto 
nařízení v Úředním věstníku Evropské unie 
na počáteční období končící dne 
31. prosince 2017. Je subjektem zřízeným 
v souladu s článkem 185 finančního 
nařízení a bodem 47 interinstitucionální 
dohody ze dne 17. května 2006.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k právním východiskům.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení 
Příloha – čl. I.5 – odst. 15 – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– odůvodňuje a schvaluje každou 
odchylku finančního nařízení společného 
podniku pro palivové články a vodík podle 
článku 8;

– po konzultaci s Komisí schvaluje
finanční pravidla společného podniku pro 
palivové články a vodík podle článku 8;

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 16.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Příloha – čl. I.5 – odst. 15 – odrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– odůvodňuje každé přání odchýlit se od 
nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002, 
schvaluje každou odchylku poté, co ji 
nejdříve schválí Komise, a informuje 
rozpočtový orgán o všech schválených 
odchylkách; 

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 16.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – čl. I.11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční předpisy společného 
podniku pro palivové články a vodík jsou 
založeny na zásadách nařízení 
č. 1605/2002. Od nařízení č. 1605/2002 se 
mohou odchýlit po předchozím souhlasu
Komise, pokud to vyžadují zvláštní 

1. Pokud to vyžadují jeho zvláštní 
provozní potřeby, smí se finanční pravidla
společného podniku pro palivové články a 
vodík odchýlit od nařízení (ES, Euratom)
č. 2343/2002. Pro přijetí pravidel, která se 
odchylují od nařízení (ES, Euratom)
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provozní potřeby společného podniku pro 
palivové články a vodík.

č. 2343/2002, je nezbytný předchozí 
souhlas Komise. Rozpočtový orgán je o 
těchto odchylkách informován.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 16.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení 
Příloha – čl. I.14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do dvou měsíců od konce každého 
rozpočtového roku se předběžná účetní 
závěrka společného podniku předloží 
Komisi a Účetnímu dvoru Evropských 
společenství (dále jen „Účetní dvůr“). 
Účetní dvůr předloží své připomínky 
k předběžné účetní závěrce společného 
podniku do 15. června po skončení 
každého rozpočtového roku. Roční závěrka 
za rozpočtový rok se zasílá v následujícím 
roce účetnímu Komise v souladu s lhůtami 
stanovenými rámcovým finančním 
nařízením tak, aby ji účetní Komise mohl 
začlenit do roční závěrky ES. Roční účetní 
závěrka společného podniku se musí 
připravit a podrobit auditu podle účetních 
pravidel ES schválených účetním Komise.

5. Do dvou měsíců od konce každého 
rozpočtového roku se předběžná účetní 
závěrka společného podniku předloží 
Komisi a Účetnímu dvoru Evropských 
společenství (dále jen „Účetní dvůr“). 
Účetní dvůr předloží své připomínky 
k předběžné účetní závěrce společného 
podniku do 15. června po skončení 
každého rozpočtového roku. Roční závěrka 
za rozpočtový rok se zasílá v následujícím 
roce účetnímu Komise v souladu s lhůtami 
stanovenými rámcovým finančním 
nařízením tak, aby ji účetní Komise mohl 
začlenit do roční závěrky ES. Roční účetní 
závěrka a rozvaha za předchozí rok se 
předkládá rozpočtovému orgánu. Roční 
účetní závěrka společného podniku se 
musí připravit a podrobit auditu podle 
účetních pravidel ES schválených účetním 
Komise.

Odůvodnění

Závěrku a rozvahu je třeba zaslat těmto dvěma složkám rozpočtového orgánu pro informaci.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení 
Příloha – čl. I.14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Absolutorium za plnění rozpočtu uděluje 
Evropský parlament na doporučení Rady 
v souladu s postupem stanoveným ve 
finančním nařízení společného 
podniku pro palivové články a vodík.

6. Absolutorium za plnění rozpočtu
společného podniku pro palivové články a 
vodík uděluje Evropský parlament, který 
zohlední doporučení Rady, v souladu 
s postupem, který bude stanoven 
finančními pravidly společného podniku 
pro palivové články a vodík.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 15.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Příloha – čl. I.16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Personální zdroje se určí v plánu 
pracovních míst, který je stanoven 
v ročním rozpočtu.

1. Personální zdroje se určí v plánu 
pracovních míst, který je stanoven 
v ročním rozpočtu a který Komise spolu 
s předběžným návrhem rozpočtu Evropské 
unie zašle Evropskému parlamentu 
a Radě.

Odůvodnění

Stejně jako v případě stávajících společných podniků by měla Komise plán pracovních míst 
společného podniku pro palivové články a vodík zveřejnit společně s předběžným návrhem 
rozpočtu.
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