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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Fælles teknologiinitiativer (FTI) introduceres i det syvende rammeprogram (RP7) som en 
måde, hvorpå der kan oprettes offentligt-private forskningspartnerskaber på EU-niveau. De 
fælles teknologiinitiativer er først og fremmest et resultat af arbejdet i de europæiske 
teknologiplatforme (ETP). I nogle enkelte tilfælde har ETP opnået et så ambitiøst omfang, at 
det vil kræve mobilisering af store offentlige og private investeringer samt betydelige 
forskningsressourcer at gennemføre vigtige elementer i deres strategiske 
forskningsdagsordener. FTI'er anbefales som et effektivt middel til at opfylde denne mindre 
gruppe ETP'ers behov. 

I særprogrammet ”Samarbejde”11 udpeges seks områder, hvor FTI kunne have særlig 
relevans: brint- og brændselsceller, luftfartsteknik og lufttransport, innovative lægemidler, 
indlejrede computersystemer, nanoelektronik og GMES (global miljø- og 
sikkerhedsovervågning).

Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (BCB), der er et resultat af den europæiske 
teknologiplatform for brint og brændselsceller, bidrager til gennemførelsen af 
handlingsplanen for miljøteknologi, da det i henhold til Kommissionens meddelelse 
KOM(2004)38 er en af dens prioriterede foranstaltninger.

Brændselsceller er støjsvage og meget effektive energiomdannere, der kan sikre en betydelig 
samlet reduktion af drivhusgasemissioner og forurening. De giver mulighed for fleksibilitet i 
energimikset, da de kan anvende brint og andre brændstoftyper, såsom naturgas, ethanol og 
methanol. 

Indførelsen af brint som en fleksibel energibærer kan bidrage positivt til energisikkerheden og 
stabilisere energipriserne, da brint kan fremstilles af en hvilken som helst primær energikilde 
og derfor kan sikre diversitet i transportsystemet, som på nuværende tidspunkt er 98 % 
afhængigt af olie. Brint kan anvendes i brændselsceller eller brændes med henblik på enten at 
skabe varme eller drive turbiner eller interne forbrændingsmotorer, der skal sikre mekanisk 
eller elektrisk drivkraft. Brint kan ligeledes anvendes som et middel til lagring af energi. Når 
produktionen af vedvarende energi til elektricitet er større end efterspørgslen, kan den 
overskydende energi f.eks. anvendes til fremstilling af brint ved elektrolyse, hvorved 
integrationen af vedvarende elektricitet på energimarkedet fremmes.

Nærværende kommissionsforslag vedrører oprettelsen af fællesforetagendet BCB i henhold til 
traktatens artikel 171. Fællesforetagendet BCB skal betragtes som et fællesskabsorgan og 
oprettes for en periode, der udløber den 31. december 2017. Dets hovedkontor vil være 
beliggende i Bruxelles, Belgien.

Finansielle konsekvenser

                                               
1 EUT L 400 af 30.12.2006, s. 66-241.
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I henhold til den budgetmæssige del af forslaget vil Fællesskabets bidrag udgøre højst 470 
mio. EUR i fællesforetagendet BCB’s første periode (indtil 2017) - et beløb, som der vil skulle 
indgås forpligtelser for senest den 31. december 2013, hvor budgetperioden for det syvende 
rammeprogram udløber. Et første samlet beløb på 30 mio. EUR skal forpligtes i 2008, heraf 
28,1 mio. EUR i aktionsudgifter og 1,9 mio. EUR i administrative udgifter.

Forskningsaktiviteterne finansieres i fællesskab af EU, industrigruppen (IG) og de deltagende 
universiteter, offentlige forskningscentre osv. EU-midlerne tildeles i form af kontanttilskud, og 
deltagernes bidrag i form af naturalydelser som led i projekterne.

Fællesforetagendet BCB’s løbende omkostninger vil fra starten blive dækket med lige store 
dele (50/50) af EU og IG. Hvis der nedsættes en forskningsgruppe, som ansøger om at deltage 
i fællesforetagendet, får denne forskningsgruppe en plads i bestyrelsen og bidrager i givet fald 
med 1/12 til de løbende omkostninger.

EU-bidraget vil komme fra følgende RP7-budgetposter under særprogrammet ”Samarbejde”: 
energi; nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi; transport 
(herunder luftfartsteknik) og miljø (herunder klimaændringer) i GD RTD og Transport under 
GD TREN. Det er klart, at fællesforetagendet BCB’s aktionsbevillinger skal holdes opdelte 
som individuelle poster under disse RP7-budgetartikler, da forslaget om fællesforetagendet 
BCB i modsætning til andre forslag fra Kommissionen om oprettelse af fællesforetagender, 
ikke omfatter en intention om oprettelse af en særskilt budgetpost for fællesforetagendets 
aktionsudgifter. Der nævnes kun en særskilt post for administrationsudgifterne (08 01 04 20). 

Kommissionens forslag indeholder følgende udgiftsprofil:

Mio. EUR (3 decimaler)
Punkt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I alt

Driftsudgifter
Forpligtelsesbevilling-
er (FB)

8.1 a 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Betalingsbevillinger 
(BB)

b 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Administrative udgifter inden for referencebeløbet
Teknisk og administrativ 
bistand (IOB) 
Personaleomkostninger + 
50 %

8.2.4 c 1.900 2.700 3.400 4.190 3.705 4.105 20.000

SSAAMMLLEETT RREEFFEERREENNCCEEBBEELLØØBB
Forpligtelsesbevillinger a+c 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000

Betalingsbevillinger b+c 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000

Evaluering

Den rådgivende ordførers ændringsforslag er primært begrundet i to hensyn:

1) Fællesforetagendet oprettes for en indledende periode, der udløber den 31. december 2017 
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(og som kan forlænges), mens den flerårige finansielle ramme (FFR) kun dækker perioden 
frem til 2013. Derfor skal eventuelle anmodninger om fællesskabsstøtte til fællesforetagendet 
BCB efter 2013 evalueres igen i forbindelse med forhandlingerne om en ny finansiel ramme. 

Med hensyn til indeværende periode er forslaget - selv om det henhører under udgiftsområde 
1a med dets stadig mindre margener - foreneligt med den flerårige finansieringsramme af den 
ganske enkle grund, at det fornødne EU-bidrag hentes fra det syvende rammeprogram og som 
sådan allerede er omfattet af Kommissionens finansielle programmering.

Den rådgivende ordfører ønsker ikke desto mindre at slå fast, at der ikke kan indgås nogen 
finansielle forpligtelser for perioden efter den nuværende flerårige finansieringsrammes udløb 
(ændringsforslag 1, 2, 6 og 10).

2) Analogt med forhandlingerne om fællesforetagendet ITER i starten af 2007, som førte til 
vedtagelsen af en række konklusioner på trepartsmødet den 7. marts 2007, skal 
fællesforetagendet BCB betragtes som et agentur som defineret i finansforordningens artikel 
185, og det er derfor afhængigt af, at budgetmyndigheden når til enighed om 
fællesforetagendets finansiering (ændringsforslag 3-5, 7-9 og 11-16).

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Udkast til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. finder, at det referencebeløb, der er 
angivet i lovgivningsforslaget, skal være 
foreneligt med loftet for udgiftsområde 1 
a i den nuværende flerårige finansielle 
ramme (FFR) 2007-2013 og med 
bestemmelserne i punkt 47 i den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006; 
gør opmærksom på, at enhver 
finansiering efter 2013 skal vurderes i 
forbindelse med forhandlingerne om den 
næste finansielle ramme;
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Ændringsforslag 2

Udkast til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1b. påpeger, at Budgetudvalgets udtalelse 
ikke foregriber resultatet af proceduren i 
punkt 47 i den interinstitutionelle aftale af 
17. maj 2006, der finder anvendelse på 
oprettelsen af fællesforetagendet for 
brændselsceller og brint;

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Henvisning 1 a og 1 b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til Rådets forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 
2002 om finansforordningen vedrørende 
De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget1 (finansforordningen), 
særlig artikel 185,
under henvisning til den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning (IIA)2, 
særlig punkt 47,

________________________________
1EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Senest ændret ved 
forordning (EF) nr. 1525/2007 (EUT L 343 af 
27.12.2007, s. 9)
2 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

Begrundelse

Analogt med konklusionerne vedtaget på trepartsmødet den 7. marts 2007 om 
fællesforetagendet ITER skal fællesforetagendet BCB ligeledes betragtes som et 
fællesskabsagentur ved anvendelsen af punkt 47 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 
2006. Dette bør afspejles i det retsgrundlag, der henvises til i forordningen.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fællesforetagendet BCB bør være et organ, 
der oprettes af Fællesskabet, og decharge 
for gennemførelsen af dets budget bør 
meddeles af Europa-Parlamentet efter
henstilling fra Rådet. Der bør imidlertid 
tages hensyn til de særlige aspekter, der 
følger af FTI’s særlige status som et 
offentligt-privat partnerskab, og navnlig 
til den private sektors bidrag til budgettet. 
(16)

(15) Fællesforetagendet BCB bør være et 
organ, der oprettes af Fællesskaberne, og 
decharge for gennemførelsen af dets 
budget bør meddeles af Europa-
Parlamentet under hensyntagen til en
henstilling fra Rådet. 

Begrundelse

Analogt med konklusionerne fra trepartsmødet den 7. marts 2007 om fællesforetagendet 
ITER, skal Europa-Parlamentet have det fulde og hele ansvar for decharge for 
gennemførelsen af fællesforetagendet BCB’s budget.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Fællesforetagendet BCB bør efter 
forudgående samråd med Kommissionen 
vedtage specifikke finansielle 
bestemmelser baseret på principperne i 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget. Disse bestemmelser bør tage 
hensyn til de specifikke driftsbehov, der 
opstår som følge af behovet for at 
kombinere Fællesskabsfinansiering og 
privat finansiering. 

(16) De finansielle bestemmelser for 
fællesforetagendet BCB bør ikke afvige fra 
Kommissionens forordning (EF, 
Euratom) nr. 2343/2002 af 23. december 
2002 om rammefinansforordning for de 
organer, der er omhandlet i artikel 185 i 
finansforordningen1, medmindre dette er 
strengt nødvendigt af hensyn til dets drift, 
navnlig behovet for at kombinere 
fællesskabsfinansiering og privat 
finansiering. Der bør kræves forudgående 
samtykke fra Kommissionen for 
vedtagelse af regler, der fraviger 
bestemmelserne i forordning (EF, 
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Euratom) nr. 2343/2002. 
Budgetmyndigheden bør informeres om 
disse fravigelser.
1 EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72. Berigtigelse i 
EFT L 2 af 7.1.2003, s. 39.

Begrundelse

Afvigelser fra forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 bør begrænses til et absolut minimum. 
Fællesforetagendet skal bevise, at det er uden for enhver tvivl, at en sådan afvigelse er den 
eneste måde, hvorpå man kan sikre fællesforetagendets gnidningsløse funktion inden for 
rammerne af dets grundforordning.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på gennemførelse af det 
fælles teknologiinitiativ (i det følgende 
benævnt ”FTI”) vedrørende 
”brændselsceller og brint” oprettes der 
herved et fællesforetagende (i det følgende 
benævnt ”fællesforetagendet BCB”), jf. 
EF-traktatens artikel 171, for en periode, 
der udløber den 31. december 2017. Denne 
periode kan forlænges ved revision af 
denne forordning.

1. Med henblik på gennemførelse af det 
fælles teknologiinitiativ (i det følgende 
benævnt ”FTI”) vedrørende 
”brændselsceller og brint” oprettes der 
herved et fællesforetagende (i det følgende 
benævnt ”fællesforetagendet BCB”), jf. 
EF-traktatens artikel 171, for en periode, 
der udløber den 31. december 2017. Denne 
periode kan forlænges ved revision af 
denne forordning. Fællesforetagendet 
BCB er et organ oprettet i medfør af 
finansforordningens artikel 185 og punkt 
47 i den interinstitutionelle aftale af 17. 
maj 2006.

Begrundelse

Jf. ændringsforslaget til betragtningerne.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De finansielle bestemmelser for 
fællesforetagendet BCB er baseret på 
principperne i forordning nr. 1605/2002 
(Euratom). Bestemmelserne kan afvige 
fra forordning nr. 1605/2002, hvor det er 
nødvendigt af hensyn til de særlige krav, 
som fællesforetagendet BCB’s drift stiller, 
og forudsat at afvigelserne på forhånd er 
aftalt med Kommissionen.

1. De finansielle bestemmelser for 
fællesforetagendet BCB må ikke afvige fra 
forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002, 
medmindre dette er strengt nødvendigt af 
hensyn til dets drift, og forudsat at det på 
forhånd er aftalt med Kommissionen. 
Budgetmyndigheden informeres om 
sådanne afvigelser.

Begrundelse

Jf. ændringsforslaget til betragtning 16.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Decharge for gennemførelsen af 
fællesforetagendet BCB’s budget meddeles 
af Europa-Parlamentet efter henstilling fra 
Rådet i overensstemmelse med en 
procedure i henhold til 
finansforordningen for fællesforetagendet 
BCB.

4. Decharge for gennemførelsen af 
fællesforetagendet BCB’s budget meddeles 
af Europa-Parlamentet under hensyntagen 
til Rådets henstilling.

Begrundelse

Jf. ændringsforslaget til betragtning 15.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der indgås en værtsstatsaftale mellem 
fællesforetagendet BCB og Belgien om 
kontorlokaler, privilegier og immuniteter 
og anden støtte fra Belgien til 
fællesforetagendet BCB.

Der indgås en værtsstatsaftale mellem 
fællesforetagendet BCB og Belgien om 
værtslandets bistand med hensyn til
kontorlokaler, privilegier og immuniteter 
og anden støtte fra Belgien til 
fællesforetagendet BCB.

Begrundelse

Det bør tydeligt anføres, at værtslandet for et agentur eller et lignende fællesskabsorgan 
forventes at yde økonomisk og enhver anden bistand, som er nødvendig til fremme af 
fællesskabsorganets oprettelse og drift.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Bilag – artikel I.1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fællesforetagendet BCB oprettes fra 
offentliggørelsen af disse vedtægter i Den 
Europæiske Unions Tidende for en første 
periode, der udløber den 31. december 
2017.

3. Fællesforetagendet BCB oprettes fra 
offentliggørelsen af disse vedtægter i Den 
Europæiske Unions Tidende for en første 
periode, der udløber den 31. december 
2017. Det er et organ oprettet i medfør af 
artikel 185 i finansforordningen og punkt 
47 i den interinstitutionelle aftale af 17. 
maj 2006.

Begrundelse

Jf. ændringsforslaget til betragtningerne.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Bilag – artikel I.5 – stk. 15 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- begrundelse og godkendelse af 
eventuelle afvigelser fra 
finansforordningen for fællesforetagendet 
BCB i overensstemmelse med artikel 8;

- godkendelse af de finansielle 
bestemmelser for fællesforetagendet BCB i 
overensstemmelse med artikel 8 efter 
høring af Kommissionen;

Begrundelse

Jf. ændringsforslaget til betragtning 16.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Bilag – artikel I.5 – stk. 15 – led 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- begrundelse af eventuelle ønsker om 
afvigelser fra forordning (EF, Euratom) 
nr. 2343/2002, godkendelse af eventuelle 
afvigelser efter forudgående samtykke fra 
Kommissionen og information til 
budgetmyndigheden om eventuelle 
godkendte afvigelser;

Begrundelse

Jf. ændringsforslaget til betragtning 16.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – artikel I.11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De finansielle bestemmelser for 
fællesforetagendet BCB er baseret på 
principperne i forordning nr. 1605/2002
(Euratom). Bestemmelserne kan afvige fra 
forordning nr. 1605/2002, hvor det er 

1. De finansielle bestemmelser for 
fællesforetagendet BCB må ikke afvige fra 
forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002, 
medmindre dette er nødvendigt af hensyn 
til dets drift. Kommissionens forudgående 



PE400.645v02-00 12/14 AD\710901DA.doc

DA

nødvendigt af hensyn til de særlige krav, 
som fællesforetagendet BCB’s drift stiller, 
og forudsat at afvigelserne på forhånd er 
aftalt med Kommissionen.

samtykke er nødvendigt for vedtagelsen af 
regler, der afviger fra forordning (EF, 
Euratom) nr. 2343/2002. 
Budgetmyndigheden informeres om 
sådanne afvigelser.

Begrundelse

Jf. ændringsforslaget til betragtning 16.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Bilag – artikel I.14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest to måneder efter hvert 
regnskabsårs afslutning forelægges 
fællesforetagendets foreløbige årsregnskab 
for Kommissionen og Revisionsretten for 
De Europæiske Fællesskaber 
(”Revisionsretten”). Revisionsretten 
fremsætter senest den 15. juni efter hvert 
regnskabsårs afslutning sine bemærkninger 
til fællesskabsforetagendets foreløbige 
årsregnskab. Regnskabsårets regnskaber 
sendes i det følgende år til Kommissionens 
regnskabsfører i henhold til fristen i 
rammefinansforordningen, så 
Kommissionens regnskabsfører kan 
konsolidere disse med Fællesskabets 
årsregnskaber. Fællesforetagendet 
årsregnskab skal udarbejdes og revideres i 
henhold til EF-regnskabsreglerne som 
vedtaget af Kommissionens 
regnskabsfører.

5. Senest to måneder efter hvert 
regnskabsårs afslutning forelægges 
fællesforetagendets foreløbige årsregnskab 
for Kommissionen og Revisionsretten for 
De Europæiske Fællesskaber 
(”Revisionsretten”). Revisionsretten 
fremsætter senest den 15. juni efter hvert 
regnskabsårs afslutning sine bemærkninger 
til fællesskabsforetagendets foreløbige 
årsregnskab. Regnskabsårets regnskaber 
sendes i det følgende år til Kommissionens 
regnskabsfører i henhold til fristen i 
rammefinansforordningen, så 
Kommissionens regnskabsfører kan 
konsolidere disse med Fællesskabets 
årsregnskaber. Den årlige 
resultatopgørelse og balance for det 
foregående år skal forelægges for 
budgetmyndigheden. Fællesforetagendet 
årsregnskab skal udarbejdes og revideres i 
henhold til EF-regnskabsreglerne som 
vedtaget af Kommissionens 
regnskabsfører.

Begrundelse

Regnskaber og balancer bør tilstilles budgetmyndighedens to parter til underretning.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Bilag – artikel I.14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Decharge for gennemførelsen af 
budgettet meddeles af Europa-Parlamentet 
efter henstilling fra Rådet i 
overensstemmelse med en procedure i
henhold til finansforordningen for 
fællesforetagendet BCB.

6. Decharge for gennemførelsen af 
fællesforetagendet BCB’s budget
meddeles af Europa-Parlamentet under 
hensyntagen til Rådets henstilling efter en 
procedure, der fastsættes i de finansielle 
bestemmelser for fællesforetagendet BCB.

Begrundelse

Jf. ændringsforslaget til betragtning 15.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Bilag – artikel I.16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Personaleressourcerne fastlægges i 
stillingsfortegnelsen, der vil blive opstillet i 
det årlige budget.

1. Personaleressourcerne fastlægges i 
stillingsfortegnelsen, der vil blive opstillet i 
det årlige budget og fremsendt af 
Kommissionen til Europa-Parlamentet og 
Rådet sammen med Den Europæiske 
Unions foreløbige budgetforslag. 

Begrundelse

Som det er tilfældet med de fællesforetagender, der allerede findes, skal Kommissionen 
offentliggøre fællesforetagendet BCB’s stillingsfortegnelse sammen med det foreløbige 
budgetforslag.
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