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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

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).

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, competentă 
în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Proiect de rezoluţie legislativă
Punctul 1a (nou)

Proiect de rezoluţie legislativă Amendament

1a. consideră că valoarea de referinţă 
indicată în propunerea legislativă trebuie 
să fie compatibilă cu plafonul de la 
rubrica 1a din actualul cadru financiar 
multianual (CFM) 2007-2013 şi cu 
dispoziţiile de la punctul 47 din Acordul 
interinstituţional (AII) din 17 mai 2006; 
observă că orice finanţare pentru 
perioada ulterioară lui 2013 va fi evaluată 
în contextul negocierilor pe marginea 
viitorului cadru financiar;

Amendamentul 2

Proiect de rezoluţie legislativă
Punctul 1b (nou)
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Proiect de rezoluţie legislativă Amendament

1b. subliniază faptul că avizul Comisiei 
pentru bugete nu aduce atingere 
rezultatului procedurii menţionate la 
punctul 47 din AII din 17 mai 2006, care 
se aplică înfiinţării întreprinderii comune 
„Pile de combustie şi hidrogen”;

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Referirile 1a şi 1b (noi)

Text propus de Comisie Amendament

având în vedere Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 
25 iunie 2002 privind regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităţilor Europene1 (regulamentul 
financiar), în special articolul 185,
având în vedere Acordul interinstituţional 
din 17 mai 2006 între Parlamentul 
European, Consiliu şi Comisie privind 
disciplina bugetară şi buna gestiune 
financiară2, în special punctul 47,

________________________________
1 JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat 
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 
(JO L 343, 27.12.2007, p. 9).
2 JO C 139, 14.6.2006, p. 1. 

Justificare

By analogy with the conclusions of the trilogue of 7 March 2007 on the Joint Undertaking for 
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.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 15

Text propus de Comisie Amendament

(15) Întreprinderea comună PCH trebuie să 
fie un organism creat de Comunitate, iar 
descărcarea de gestiune pentru execuţia 
bugetului său ar trebui acordată de către 
Parlamentul European, la recomandarea 
Consiliului. Cu toate acestea, ar trebui să 
se ţină seama de caracteristicile legate de 
natura ITC ca parteneriat dintre sectorul 
public şi cel privat şi, în special, de 
contribuţia sectorului privat la buget.

(15) Întreprinderea comună PCH trebuie să 
fie un organism creat de Comunitate, iar 
descărcarea de gestiune pentru execuţia 
bugetului său ar trebui acordată de către 
Parlamentul European, ţinând seama de
recomandarea Consiliului. 

Justificare

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.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 16

Text propus de Comisie Amendament

(16) Întreprinderea comună PCH ar 
trebui să adopte, sub rezerva consultării 
prealabile a Comisiei, dispoziţii financiare 
specifice, bazate pe principiile prevăzute 
de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 
2002 privind regulamentul financiar 
aplicabil bugetului general al 
Comunităţilor Europene. Dispoziţiile 
respective ar trebui să ţină seama de 
cerinţele specifice de funcţionare ale 
întreprinderii comune PCH care pot 
rezulta, în special, din necesitatea de a 
combina fondurile comunitare cu cele 
private. 

(16) Normele financiare aplicabile 
întreprinderii comune PCH ar trebui să 
nu se abată de la dispoziţiile 
Regulamentului (CE, Euratom) nr. 
2343/2002 al Comisiei din 23 decembrie 
2002 privind regulamentul financiar 
cadru pentru organismele menţionate la 
articolul 185 din regulamentul financiar1, 
cu excepţia cazului în care acest lucru 
este impus în mod expres de cerinţele sale 
de funcţionare, în special necesitatea de a 
combina fondurile comunitare cu cele 
private. Acordul prealabil al Comisiei ar 
trebui să fie necesar pentru adoptarea 
oricăror norme care constituie derogări 
de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
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2343/2002. Autoritatea bugetară ar trebui 
informată cu privire la aceste derogări.
1 JO L 357, 31.12.2002, p. 72; rectificare publicată 
în JO L 2, 7.1.2003, p. 39.

Justificare

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.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) În scopul punerii în aplicare a iniţiativei 
tehnologice comune (denumită în 
continuare „ITC”) privind pilele de 
combustie şi hidrogenul, se înfiinţează, 
pentru o perioadă care se încheie la 31 
decembrie 2017, o întreprindere comună în 
sensul articolului 171 din Tratat (denumită 
în continuare „întreprinderea comună 
PCH”). Această perioadă poate fi 
prelungită printr-o revizuire a prezentului 
regulament.

(1) În scopul punerii în aplicare a iniţiativei 
tehnologice comune (denumită în 
continuare „ITC”) privind pilele de 
combustie şi hidrogenul, se înfiinţează, 
pentru o perioadă care se încheie la 31 
decembrie 2017, o întreprindere comună în 
sensul articolului 171 din Tratat (denumită 
în continuare „întreprinderea comună 
PCH”). Această perioadă poate fi 
prelungită printr-o revizuire a prezentului 
regulament. Întreprinderea comună PCH 
este un organism înfiinţat în conformitate 
cu articolul 185 din regulamentul 
financiar şi cu punctul 47 din AII din 17 
mai 2006.

Justificare

See amendment on Citations.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Dispoziţiile financiare ale întreprinderii 
comune PCH se bazează pe principiile 
prevăzute de Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002. Acestea pot 
deroga de la Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002 în cazul în care 
cerinţele specifice de funcţionare a 
întreprinderii comune PCH impun acest 
lucru, sub rezerva acordului prealabil al 
Comisiei.

(1) Normele financiare aplicabile
întreprinderii comune PCH nu pot deroga 
de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2343/2002, cu excepţia cazului în care 
acest lucru este impus în mod expres de 
cerinţele sale de funcţionare şi sub rezerva 
acordului prealabil al Comisiei. 
Autoritatea bugetară este informată cu 
privire la aceste derogări.

Justificare

See amendment on Recital 16.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Descărcarea de gestiune pentru execuţia 
bugetului întreprinderii comune PCH este 
acordată de către Parlamentul European, la
recomandarea Consiliului şi în 
conformitate cu o procedură prevăzută de 
regulamentul financiar al întreprinderii 
comune PCH.

(4) Descărcarea de gestiune pentru execuţia 
bugetului întreprinderii comune PCH este 
acordată de către Parlamentul European, 
ţinând seama de recomandarea 
Consiliului.

Justificare

See amendment on Recital 15.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 19

Text propus de Comisie Amendament

Între întreprinderea comună PCH şi Belgia 
se încheie un acord de găzduire cu privire 
la spaţiile pentru birouri, la privilegii şi 
imunităţi, precum şi la alte tipuri de sprijin 
pe care Belgia urmează să le ofere 
întreprinderii comune PCH.

Între întreprinderea comună PCH şi Belgia 
se încheie un acord de găzduire cu privire 
la sprijinul oferit de statul gazdă în ceea 
ce priveşte spaţiile pentru birouri, 
privilegiile şi imunităţile, precum şi la alte 
tipuri de sprijin pe care Belgia urmează să 
le ofere întreprinderii comune PCH.

Justificare

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.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Anexă - Articolul I.1 - alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Întreprinderea comună PCH se 
înfiinţează de la data publicării prezentului 
regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, pe o perioadă iniţială care se 
încheie la 31 decembrie 2017.

(3) Întreprinderea comună PCH se 
înfiinţează de la data publicării prezentului 
regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, pe o perioadă iniţială care se 
încheie la 31 decembrie 2017. Aceasta este 
un organism înfiinţat în conformitate cu 
articolul 185 din regulamentul financiar 
şi cu punctul 47 din AII din 17 mai 2006.

Justificare

See amendment on Citations.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Anexă - Articolul I.5 - alineatul 15 - liniuţa 6

Text propus de Comisie Amendament

– justifică şi aprobă orice deviere de la 
regulamentul financiar al întreprinderii 
comune PCH în conformitate cu articolul 
8;

– aprobă normele financiare ale
întreprinderii comune PCH în conformitate 
cu articolul 8, după consultarea Comisiei;

Justificare

See amendment on Recital 16.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Anexă - Articolul I.5 - alineatul 15 - liniuţa 6a (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

– justifică orice intenţie de derogare de la 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2343/2002, aprobă orice derogare după 
acordul prealabil al Comisiei şi 
informează autoritatea bugetară cu 
privire la orice derogare aprobată;

Justificare

See amendment on Recital 16.

Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă - Articolul I.11 - alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Dispoziţiile financiare ale întreprinderii 
comune PCH se bazează pe principiile 
prevăzute de Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002. Acestea pot 
deroga de la Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002 în cazul în care 

(1) Normele financiare aplicabile
întreprinderii comune PCH nu pot deroga 
de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2343/2002, cu excepţia cazului în care 
acest lucru este necesar pentru cerinţele 
sale specifice de funcţionare. Acordul 



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

RO

cerinţele specifice de funcţionare a 
întreprinderii comune PCH impun acest 
lucru, sub rezerva acordului prealabil al 
Comisiei.

prealabil al Comisiei este necesar pentru 
adoptarea oricăror norme care constituie 
derogări de la Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2343/2002. Autoritatea 
bugetară este informată cu privire la 
aceste derogări.

Justificare

See amendment on Recital 16.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Anexă - Articolul I.14 - alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) În termen de două luni de la încheierea 
fiecărui exerciţiu financiar, conturile 
provizorii ale întreprinderii comune sunt 
prezentate Comisiei şi Curţii de Conturi a 
Comunităţilor Europene („Curtea de 
Conturi”). Până la data de 15 iunie 
următoare încheierii fiecărui exerciţiu 
financiar, Curtea de Conturi formulează 
observaţii cu privire la conturile provizorii 
ale întreprinderii comune. În anul următor, 
conturile anuale aferente exerciţiului 
financiar sunt trimise contabilului 
Comisiei, în termenele limită stabilite prin 
regulamentul financiar cadru, astfel încât 
contabilul Comisiei să le poată centraliza 
în conturile anuale ale CE. Conturile 
anuale ale întreprinderii comune trebuie 
pregătite şi auditate în conformitate cu 
normele contabile ale CE adoptate de 
contabilul Comisiei.

(5) În termen de două luni de la încheierea 
fiecărui exerciţiu financiar, conturile 
provizorii ale întreprinderii comune sunt 
prezentate Comisiei şi Curţii de Conturi a 
Comunităţilor Europene („Curtea de 
Conturi”). Până la data de 15 iunie 
următoare încheierii fiecărui exerciţiu 
financiar, Curtea de Conturi formulează 
observaţii cu privire la conturile provizorii 
ale întreprinderii comune. În anul următor, 
conturile anuale aferente exerciţiului 
financiar sunt trimise contabilului 
Comisiei, în termenele limită stabilite prin 
regulamentul financiar cadru, astfel încât 
contabilul Comisiei să le poată centraliza 
în conturile anuale ale CE. Conturile 
anuale şi bilanţul pe exerciţiul precedent 
sunt prezentate autorităţii bugetare. 
Conturile anuale ale întreprinderii comune 
trebuie pregătite şi auditate în conformitate 
cu normele contabile ale CE adoptate de 
contabilul Comisiei.

Justificare

Accounts and balance sheets need to be sent to the two arms of the budgetary authority for 
information.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Anexă - Articolul I.14 - alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Descărcarea de gestiune pentru execuţia 
bugetului este acordată de către 
Parlamentul European, la recomandarea 
Consiliului şi în conformitate cu o 
procedură prevăzută de regulamentul 
financiar al întreprinderii comune PCH.

(6) Descărcarea de gestiune pentru execuţia 
bugetului întreprinderii comune PCH este
acordată de către Parlamentul European, 
ţinând seama de recomandarea Consiliului 
şi în conformitate cu o procedură care va fi
prevăzută de normele financiare ale
întreprinderii comune PCH.

Justificare

See amendment on Recital 15.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Anexă - Articolul I.16 - alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Personalul este stabilit în schema de 
personal prevăzută în bugetul anual.

(1) Personalul este stabilit în schema de 
personal prevăzută în bugetul anual şi 
prezentată Parlamentului European şi 
Consiliului de către Comisie împreună cu 
proiectul preliminar de buget al Uniunii 
Europene. 

Justificare

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.
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