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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymas

Septintojoje bendrojoje programoje (7BP) bendros technologijų iniciatyvos (BTI) pristatomos 
kaip būdas realizuoti Europos lygmens viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes mokslinių 
tyrimų srityje. BTI dažniausiai sukuriamos dėl Europos technologijų platformų (ETP) veiklos.
Kai kurios ETP yra tokio didelio masto ir plataus užmojo, kad, siekiant įgyvendinti svarbius 
jų strateginių mokslinių tyrimų darbotvarkių klausimus, reikės tam skirti dideles viešojo ir 
privačiojo sektorių investicijas bei nemažus mokslinių tyrimų išteklius. BTI siūlomos kaip 
veiksminga priemonė šių kelių ETP poreikiams spręsti.

Specialiojoje bendradarbiavimo programoje1 nurodytos šešios sritys, kuriose BTI galėtų būti 
ypač svarbios: vandenilis ir kuro elementai, aeronautika ir oro transportas, naujoviški vaistai, 
įterptosios skaičiavimo sistemos, nanoelektronika bei pasaulinė aplinkos ir saugumo 
stebėjimo sistema (GMES).

Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (KEV BĮ), įsteigta pagal vandenilio ir kuro 
elementų technologijų platformą, padeda įgyvendinti aplinkosaugos technologijų veiksmų 
planą; kaip teigiama komunikate COM(2004) 38, ši technologijų platforma yra vienas 
prioritetinių veiksmų.

Kuro elementai yra labai tyliai veikiantys ir itin efektyvūs energijos keitikliai, kuriuos 
naudojant galima labai sumažinti bendrus šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir teršalų kiekius.
Esamam energijos rūšių deriniui jie suteiktų lankstumo, nes gali būti varomi vandeniliu ir kitų 
rūšių kuru, pvz., gamtinėmis dujomis, etanoliu ar metanoliu.

Pradėjus naudoti vandenilį kaip universalų energijos šaltinį, įmanoma sustiprinti energijos 
tiekimo saugumą ir stabilizuoti energijos kainas, nes vandenilį galima išgauti iš bet kokio 
pirminio energijos šaltinio ir taip paįvairinti transporto degalų mišinį, kuris šiuo metu 98 proc. 
priklausomas nuo naftos. Vandenilis gali būti naudojamas kuro elementuose arba deginamas, 
siekiant gaminti šilumą ar sukti turbinas arba vidaus degimo variklius (gaminant varomąją 
jėgą ir elektros energiją). Vandenilį taip pat galima naudoti kaip energijos kaupimo priemonę.
Pvz., tuo atveju, kai iš atsinaujinančiųjų šaltinių pagaminama daugiau elektros energijos negu 
suvartojama, energijos likutį galima panaudoti vandenilio gamybai elektrolizės būdu, taip 
palengvinant atsinaujinančiosios elektros energijos integraciją į energijos rinką.

Šis Komisijos pasiūlymas susijęs su KEV bendrosios įmonės įsteigimu pagal Europos 
bendrijos steigimo sutarties 171 straipsnį. KEV bendroji įmonė laikoma Bendrijos 
organizacija ir steigiama iki 2017 m. gruodžio 31 d. KEV bendrosios įmonės buveinė yra 
Briuselyje (Belgija).

Finansinis poveikis

Biudžeto vertinime nurodyta, kad pradinio KEV bendrosios įmonės veikimo etapo metu (iki 

                                               
1 OL L 400, 2006 12 30, p. 66–241.
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2017 m.) Bendrijos išlaidos gali būti daugiausiai 470 mln. eurų. Šis įsipareigojimas turėtų būti 
įvykdytas iki 2013 m. gruodžio 31 d., kai nustos galioti Septintos bendrosios programos 
biudžetas. Pradinė 30 mln. eurų suma turi būti skirta 2008 m., iš kurios 28,1 mln. eurų 
skiriama veiklos išlaidoms, o 1,9 mln. eurų – administracinėms išlaidoms.

Mokslinių tyrimų veiklą bendrai finansuos Bendrija, pramonės grupė bei dalyvaujantieji 
universitetai, mokslinių tyrimų centrai ir t. t. Bendrija teiks piniginį įnašą, o dalyviai –
natūrinius įnašus atskiriems projektams.

KEV bendrosios įmonės einamąsias išlaidas nuo pradžių lygiomis dalimis (50:50) dengs 
Bendrija ir pramonės grupė. Jeigu bus sukurta mokslinių tyrimų grupė, kuri pareikš norą 
prisijungti prie KEV bendrosios įmonės, ši mokslinių tyrimų grupė turės vieno valdybos nario 
mandatą ir dengs 1/12 einamųjų išlaidų.

Bendrijos įnašas bus skirtas pagal šias 7BP specialiosios programos „Bendradarbiavimas“
biudžeto eilutes: „Energetika“, „Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagų ir naujos 
gamybos technologijos“, „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ ir „Aplinka (įskaitant klimato 
kaitą)“ – Mokslinių tyrimų GD, ir „Transportas“ – Energetikos ir transporto GD. Akivaizdu, 
kad KEV BĮ veiklai skiriamos išlaidos turi būti atskirtos (kaip atskiros sritys 7BP biudžeto 
straipsniuose), nes, kitaip nei ankstesniuose Komisijos pasiūlymuose dėl bendrųjų įmonių 
įsteigimo, pasiūlyme dėl KEV BĮ nesiekiama sukurti atskiros biudžeto eilutės bendrosios 
įmonės „veiklos“ išlaidoms. Kalbama tik apie atskirą eilutę administracinėms išlaidoms 
(08 01 04 20).

Komisijos pasiūlyme pateikiamas toks išlaidų planas:

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)
Skirsnis 2008 

m.
2009 
m.

2010 
m.

2011
m.

2012 
m.

2013 m. Iš viso

Veiklos išlaidos
Įsipareigojimų 
asignavimai (ĮA)

8.1 a 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Mokėjimų 
asignavimai (MA)

b 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Administracinės išlaidos, įskaičiuotos į orientacinę sumą
Techninė ir 
administracinė pagalba 
(NDIF) Personalo išlaidos 
+ 50 proc.

8.2.4 c 1.900 2.700 3.400 4.190 3.705 4.105 20.000

OORRIIEENNTTAACCIINNĖĖ SSUUMMAA IIŠŠ VVIISSOO
Įsipareigojimų 
asignavimai

a+c 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000

Mokėjimų asignavimai b+c 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000

Įvertinimas

Nuomonės referentės pakeitimai iš esmės susiję su dviem aspektais:
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1) BĮ steigiama pradiniam laikotarpiui, kuris baigiasi 2017 m. gruodžio 31 d. (šis laikotarpis 
gali būti pratęstas), o daugiametė finansinė programa (DFP) apima tik laikotarpį iki 2013 m. 
Todėl bet koks vėliau, nei 2013 m. pateiktas prašymas skirti Bendrijos lėšas KEV BĮ turi būti 
įvertintas iš naujo, atsižvelgiant į derybas dėl naujos finansinės programos.

Kalbant apie esamą laikotarpį, pasiūlymas yra suderinamas su DFP (nors jis patenka į 
1a išlaidų kategoriją, kurios rezervai mažėja) vien dėl to, kad reikalingas ES įnašas skiriamas 
iš 7BP ir jau yra įtrauktas į Komisijos finansinę programą.

Nepaisant to, nuomonės referentė pabrėžia, kad laikotarpiui po šiuo metu galiojančios DFP 
pabaigos negalima nustatyti jokių finansinių įsipareigojimų (1, 2, 6 ir 10 pakeitimai).

2) Atsižvelgiant į 2007 m. pradžioje vykusias derybas dėl ITER bendrosios įmonės, kurių 
metu buvo susitarta dėl išvadų, kurios buvo pasirašytos trišalio susitarimo metu 2007 m. 
kovo 7 d., KEV BĮ turi būti laikoma agentūra, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 
185 straipsnyje, todėl dėl jos finansavimo sprendžiama biudžetą valdančių institucijų 
susitarimu (pakeitimai 3–5, 7–9 ir 11–16).

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1a. Mano, kad teisėkūros pasiūlyme 
nurodyta orientacinė suma turi būti 
suderinta su šiuo metu galiojančios 2007–
2013 m. daugiametės finansinės 
programos (DFP) 1a išlaidų kategorijos 
viršutine riba ir su 2006 m. gegužės 17 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo (TIS) 
47 punkto nuostatomis; pažymi, kad visi 
finansavimas po 2013 m. klausimai turės 
būti sprendžiami derybų dėl kitos 
finansinės programos metu;
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Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1b. Pažymi, kad Biudžeto komiteto 
nuomonė nekliudo taikyti procedūros, 
nustatytos 2006 m. gegužės 17 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo 47 punkte, 
kuris taikomas Kuro elementų ir 
vandenilio bendrosios įmonės įsteigimui;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1a ir 1b nurodomosios dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. 
Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento1 (Finansinis reglamentas), 
ypač į jo 185 straipsnį,

Atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. 
Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo2 (TIS), ypač į jo 47 punktą,

________________________________
1 OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas, su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu 
(EB) Nr. 1525/2007 (OL L 343, 2007 12 27, p. 9).
2 OL C 139, 2006 6 14, p.1.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 2007 m. kovo 7 d. trišalio susitarimo dėl ITER bendrosios įmonės išvadas, 
KEV BĮ taip pat reikėtų laikyti Bendrijos agentūra taikant TIS 47 punkto nuostatas. Tai turi 
būti nurodyta šio reglamento teisiniuose pagrinduose.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) KEV bendroji įmonė turėtų būti 
Bendrijos įsteigta organizacija, dėl kurios 
biudžeto įvykdymo sprendimą priima 
Europos Parlamentas Tarybai 
rekomendavus. Tačiau reikėtų atsižvelgti į 
BTI kaip viešojo ir privataus sektorių 
partnerystės ir, visų pirma privataus 
sektoriaus įnašo į jos biudžetą 
specifiškumą.

(15) KEV bendroji įmonė turėtų būti 
Bendrijos įsteigta organizacija, dėl kurios 
biudžeto įvykdymo sprendimą priima 
Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į 
Tarybos rekomendaciją.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 2007 m. kovo 7 d. trišalio susitarimo dėl ITER bendrosios įmonės išvadas, 
Europos Parlamentui turi būti suteikta visiška ir besąlyginė atsakomybė tvirtinti KEV BĮ 
biudžeto įvykdymą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) KEV bendroji įmonė, prieš tai 
pasikonsultavusi su Komisija, turėtų 
priimti specialias finansines nuostatas, 
paremtas 2002 m. birželio 25 d. Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento principais. Šiose nuostatose 
turėtų būti atsižvelgta į konkrečius jos 
veiklos poreikius, visų pirma 
atsirandančius dėl poreikio derinti 
Bendrijos ir privatų finansavimą.

(16) KEV bendrajai įmonei taikomos 
finansinės taisyklės neturėtų nukrypti nuo 
2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
2343/2002 dėl finansinio pagrindų 
reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms 
Tarybos reglamento 185 straipsnyje,1

išskyrus atvejus, kai tai reikalinga 
atsižvelgiant į konkrečius jos veiklos 
poreikius, visų pirma – poreikį derinti 
Bendrijos ir privatų finansavimą. Norint 
patvirtinti bet kokias taisykles, kurios 
nukrypsta nuo Reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 2343/2002, turėtų būti 
gautas išankstinis Komisijos sutikimas.
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Apie tokias leidžiančias nukrypti 
nuostatas turėtų būti pranešama biudžeto 
valdymo institucijai.
1 OL L 357, 2002 12 31, p. 72; su klaidų atitaisymu 
OL L 2, 2003 1 7, p. 39.

Pagrindimas

Nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, turi būti 
visiškai minimalios. Bendroji įmonė turi aiškiai įrodyti, kad tokia leidžianti nukrypti nuostata 
yra vienintelis būdas užtikrinti tinkamą šios įmonės funkcionavimą ją įsteigiančio reglamento 
pagrindu.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant įgyvendinti Kuro elementų ir 
vandenilio bendrą technologijų iniciatyvą 
(toliau – BTI), įsteigiama bendroji įmonė 
(toliau – KEV bendroji įmonė), kaip 
apibrėžta Sutarties 171 straipsnyje, 
laikotarpiui iki 2017 m. gruodžio 31 d. Šis 
laikotarpis gali būti pratęstas persvarsčius 
šį reglamentą.

1. Siekiant įgyvendinti Kuro elementų ir 
vandenilio bendrą technologijų iniciatyvą 
(toliau – BTI), įsteigiama bendroji įmonė 
(toliau – KEV bendroji įmonė), kaip 
apibrėžta Sutarties 171 straipsnyje, 
laikotarpiui iki 2017 m. gruodžio 31 d. Šis 
laikotarpis gali būti pratęstas persvarsčius 
šį reglamentą. KEV bendroji įmonė yra 
organizacija, įsteigta pagal Finansinio 
reglamento 185 straipsnį ir 2006 m. 
gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo 
47 punktą.

Pagrindimas

Žr. nurodomųjų dalius pakeitimus.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. KEV bendrosios įmonės finansinės 1. KEV bendrajai įmonei taikomos 
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nuostatos yra paremtos Reglamento Nr. 
1605/2002 principais. Ji gali nukrypti nuo 
Reglamento Nr. 1605/2002, kai to reikia 
pagal konkrečius KEV bendrosios įmonės
veiklos poreikius, gavus išankstinį 
Komisijos sutikimą.

finansinės taisyklės negali nukrypti nuo 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2343/2002, išskyrus atvejus, kai tai 
reikalinga atsižvelgiant į konkrečius jos 
veiklos poreikius, gavus išankstinį 
Komisijos sutikimą. Apie tokias 
leidžiančias nukrypti nuostatas 
pranešama biudžeto valdymo institucijai.

Pagrindimas

Žr. 16 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. KEV bendrosios įmonės biudžeto 
įvykdymą, Tarybai rekomendavus, tvirtina 
Europos Parlamentas pagal KEV 
bendrosios įmonės finansiniuose 
nuostatuose numatytą procedūrą.

4. KEV bendrosios įmonės biudžeto 
įvykdymą tvirtina Europos Parlamentas, 
atsižvelgdamas į Tarybos rekomendaciją.

Pagrindimas

Žr. 15 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

KEV bendroji įmonė su Belgija sudaro 
susitarimą dėl priėmimo, kuriame 
numatomas biuro patalpų suteikimas, 
privilegijos bei imunitetas ir kita parama, 
kurią Belgija teiks KEV bendrajai įmonei.

KEV bendroji įmonė su Belgija sudaro 
susitarimą dėl priėmimo, kuriame
numatoma priimančiosios šalies parama 
suteikiant biuro patalpas, privilegijas bei 
imunitetą ir kita parama, kurią Belgija 
teiks KEV bendrajai įmonei.
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Pagrindimas

Turi būti aiškiai nustatyta, kad bet kurią agentūrą ar panašią Bendrijos organizaciją 
priimanti šalis turi teikti finansinę ir visą kitą paramą, kurios reikia norint palengvinti 
Bendrijos organizacijos įsteigimą ir veikimą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I.1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. KEV bendroji įmonė įsteigiama 
pradiniam laikotarpiui nuo šio reglamento 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje iki 2017 m. 
gruodžio 31 d.

3. KEV bendroji įmonė įsteigiama 
pradiniam laikotarpiui nuo šio reglamento 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje iki 2017 m. 
gruodžio 31 d. Tai organizacija, 
įsteigiama pagal Finansinio reglamento 
185 straipsnį ir 2006 m. gegužės 17 d. TIS 
47 punktą.

Pagrindimas

Žr. nurodomųjų dalius pakeitimus.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I.5 straipsnio 15 dalies šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pagrindžia ir patvirtina bet kokį 
nuokrypį nuo KEV bendrosios įmonės 
finansinių nuostatų pagal 8 straipsnį;

– pasikonsultavusi su Komisija patvirtina 
KEV bendrosios įmonės  finansines 
taisykles pagal 8 straipsnį;

Pagrindimas

Žr. 16 konstatuojamosios dalies pakeitimą.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I.5 straipsnio 15 dalies 6a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pagrindžia bet kokį siekimą nukrypti 
nuo Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2343/2002, gavusi išankstinį 
Komisijos sutikimą patvirtina bet kokią 
leidžiančią nukrypti nuostatą ir praneša 
biudžetą valdančiai institucijai apie bet 
kokią patvirtintą leidžiančią nukrypti 
nuostatą;

Pagrindimas

Žr. 16 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedo I.11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. KEV bendrosios įmonės finansinės 
nuostatos yra paremtos Reglamento Nr. 
1605/2002 principais. Įmonė gali nukrypti 
nuo Reglamento Nr. 1605/2002, kai to 
reikia pagal konkrečius KEV bendrosios 
įmonės veiklos poreikius, gavusi išankstinį 
Komisijos sutikimą.

1. KEV bendrajai įmonei taikomos 
finansinės taisyklės negali nukrypti nuo 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2343/2002, išskyrus atvejus, kai tai 
reikalinga atsižvelgiant į konkrečius jos 
veiklos poreikius. Norint patvirtinti bet 
kokias taisykles, kurios nukrypsta nuo 
Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 
2343/2002, reikalaujama išankstinio 
Komisijos sutikimo. Apie tokias 
leidžiančias nukrypti nuostatas 
pranešama biudžeto valdymo institucijai.

Pagrindimas

Žr. 16 konstatuojamosios dalies pakeitimą.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I.14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Bendrosios įmonės laikinoji 
atskaitomybė pateikiama Komisijai ir 
Europos Bendrijų Audito Rūmams (toliau 
– Audito rūmai) per du mėnesius nuo 
kiekvienų finansinių metų pabaigos.
Audito rūmai iki birželio 15 dienos, 
skaičiuojant nuo kiekvienų finansinių metų 
pabaigos, pateikia savo pastabas dėl 
bendrosios įmonės laikinosios 
atskaitomybės. Finansinių metų metinė 
atskaitomybė kitais metais, laikantis 
finansiniame pagrindų reglamente 
nustatytų terminų, nusiunčiama Komisijos 
apskaitos pareigūnui, kad jis galėtų ją 
įtraukti į EK metinę finansinę 
atskaitomybę. Bendrosios įmonės metinė 
finansinė atskaitomybė turi būti rengiama 
ir jos auditas atliekamas pagal Komisijos 
apskaitos pareigūno patvirtintas EK 
apskaitos taisykles.

5. Bendrosios įmonės laikinoji 
atskaitomybė pateikiama Komisijai ir 
Europos Bendrijų Audito Rūmams (toliau 
– Audito rūmai) per du mėnesius nuo 
kiekvienų finansinių metų pabaigos.
Audito rūmai iki birželio 15 dienos, 
skaičiuojant nuo kiekvienų finansinių metų 
pabaigos, pateikia savo pastabas dėl 
bendrosios įmonės laikinosios 
atskaitomybės. Finansinių metų metinė 
atskaitomybė kitais metais, laikantis 
finansiniame pagrindų reglamente 
nustatytų terminų, nusiunčiama Komisijos 
apskaitos pareigūnui, kad jis galėtų ją 
įtraukti į EK metinę finansinę 
atskaitomybę. Biudžetą valdančiai 
institucijai pateikiami praėjusių metų 
metinė finansinė ataskaita ir balansas.
Bendrosios įmonės metinė finansinė 
atskaitomybė turi būti rengiama ir jos 
auditas atliekamas pagal Komisijos 
apskaitos pareigūno patvirtintas EK 
apskaitos taisykles.

Pagrindimas

Siekiant informuoti, finansinės ataskaitos ir balansai turi būti siunčiami dviem biudžeto 
valdymo institucijoms.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I.14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Biudžeto įvykdymą, Tarybai 
rekomendavus, tvirtina Europos 
Parlamentas pagal KEV bendrosios 
įmonės finansiniuose nuostatuose

6. KEV bendrosios įmonės biudžeto 
įvykdymą pagal KEV bendrosios įmonės 
finansinėse taisyklėse numatytą procedūrą 
tvirtina Europos Parlamentas, 
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numatytą procedūrą. atsižvelgdamas į Tarybos rekomendaciją.

Pagrindimas

Žr. 15 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I.16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Personalo ištekliai nustatomi metiniame 
biudžete pateikiamame etatų plane.

1. Personalo ištekliai nustatomi metiniame 
biudžete pateikiamame etatų plane; šį 
planą, kartu su Europos Sąjungos 
preliminariu biudžeto projektu, Komisija 
persiunčia Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Pagrindimas

Kaip jau veikiančios bendrosios įmonės atveju, KEV BĮ etatų planą, kartu su preliminariu 
biudžeto projektu, turėtų skelbti Komisija.
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