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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag

Gemensamma teknikinitiativ infördes genom sjunde ramprogrammet för forskning som ett 
sätt att skapa offentlig-privata partnerskap för forskning på europeisk nivå. Gemensamma 
teknikinitiativ bygger framför allt på det arbete som utförs inom europeiska teknikplattformar. 
I ett begränsat antal fall har europeiska teknikplattformar uppnått en sådan omfattning och 
storlek att det kommer att krävas en mobilisering av stora offentliga och privata investeringar 
samt avsevärda forskningsresurser för att kunna genomföra viktiga delar av deras strategiska 
forskningsagendor. I sådana fall är gemensamma teknikinitiativ en effektiv lösning för att 
uppfylla behoven hos dessa europeiska teknikplattformar.

Inom ramen för det särskilda programmet Samarbete1 har sex potentiella områden för 
gemensamma teknikinitiativ identifierats: vätgas och bränsleceller, flygteknik och 
lufttransport, innovativa läkemedel, inbyggda datasystem, nanoelektronik och GMES (global 
övervakning för miljö och säkerhet).

Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, som är ett resultat av 
europeiska teknikplattformen för vätgas- och bränslecellteknologi, bidrar till genomförandet 
av EU:s handlingsplan för miljöteknik som nämns i meddelandet KOM(2004)0038, där denna 
teknikplattform var en av de prioriterade insatserna i handlingsplanen.

Bränsleceller är mycket tysta och effektiva energiomvandlare som kan ge kraftiga kumulativa 
minskningar av växthusgaser och förorenande ämnen. De tillför energimixen flexibilitet, 
eftersom de kan drivas på vätgas och andra bränslen, såsom naturgas, etanol och metanol.

Införandet av vätgas som en flexibel energikälla kan bidra till en tryggare energiförsörjning 
och stabilisera energipriserna, eftersom väte kan framställas från alla primära energikällor. 
Vätgas kan därför tillföra mångfald i transportmixen, som för närvarande är beroende av olja 
upp till 98 procent. Vätgasen kan användas i bränsleceller eller kan brännas för att antingen ge 
värme eller för att driva turbiner eller förbränningsmotorer som skapar rörelse- och elenergi. 
Väte kan också utnyttjas som ett sätt att lagra energi. När till exempel den förnybara 
elproduktionen är större än efterfrågan kan överskottsenergin användas för att framställa väte 
genom elektrolys, för att därigenom underlätta integreringen av förnybar el på 
energimarknaden.

Det aktuella förslaget från kommissionen gäller bildandet av det gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas med stöd av artikel 171 i EG-fördraget. Det ska vara ett 
gemenskapsorgan och bildas för perioden fram till den 31 december 2017. Det ska ha sitt säte 
i Bryssel i Belgien.

                                               
1 EUT L 400, 30.12.2006, s. 66–241.
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Budgetkonsekvenser

I finansieringsöversikten anges att de totala gemenskapsutgifterna kommer att uppgå till 
470 miljoner euro under den inledande perioden för det gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas (fram till 2017). Åtaganden för detta måste göras före 
den 31 december 2013, när budgeten för det sjunde ramprogrammet avslutas. Ett inledande 
åtagande på 30 miljoner euro ska göras 2008, varav 28,1 miljoner euro utgör driftskostnader 
och 1,9 miljoner euro administrativa kostnader.

Forskningsaktiviteterna ska finansieras gemensamt av EG, näringslivsgruppen och de 
deltagande universiteten, offentliga forskningscentrum etc. EG:s bidrag betalas i kontanter och 
deltagarnas bidrag in natura inom de olika projekten.

De löpande kostnaderna för det gemensamma företaget inom vätgas- och bränslecellteknik 
kommer till lika delar (50/50) att täckas av EG och näringslivsgruppen från början. Om en 
forskningsgrupp etableras och ansöker om att få gå med i det gemensamma företaget ska 
forskningsgruppen ha en plats i styrelsen och sedan bidra till 1/12 av de löpande kostnaderna.

Gemenskapens bidrag kommer att tas från följande budgetposter inom det särskilda 
programmet ”Samarbete” i sjunde ramprogrammet: energi, nanovetenskap, nanoteknik, 
material och ny produktionsteknik (NMP), transport (inbegripet flygteknik) och miljö 
(inbegripet klimatförändringar) för GD Forskning, och områdena energi och transport för 
GD Energi och transport. De operativa anslagen för det gemensamma företaget inom vätgas-
och bränslecellteknik kommer däremot att vara uppdelade i enskilda poster i dessa 
budgetkategorier i sjunde ramprogrammet eftersom förslaget, till skillnad från tidigare 
meddelanden från kommissionen om inrättande av gemensamma företag, inte innehåller något 
omnämnande om att inrätta en separat budgetpost för det gemensamma företagets ”operativa” 
utgifter. Endast en separat budgetpost för de administrativa utgifterna (08 01 04 20) nämns.

I kommissionens meddelande anges följande utgiftsprofil:

Miljoner euro (t.o.m. tre decimaler)
Avsnitt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totalt

Driftsutgifter
Åtagandebemyndiganden 
(ÅB)

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

Betalningsbemyndiganden 
(BB)

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

Administrativa utgifter inom referensbeloppet
Tekniskt och 
administrativt stöd 
Personalkostnader + 50 %

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

TTOOTTAALLTT RREEFFEERREENNSSBBEELLOOPPPP
Åtagandebemyndiganden a+c 30 000 73 000 93 500 110 990 77 505 85 005 470 000

Betalningsbemyndiganden b+c 30 000 73 000 93 500 110 990 77 505 85 005 470 000
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Bedömning

Till grund för föredragandens bedömning ligger framför allt två omständigheter:

1) Det gemensamma företaget bildas för en inledande period som avslutas 
den 31 december 2017 (men som kan förlängas) medan den fleråriga budgetramen bara 
omfattar perioden fram till 2013. Varje begäran om gemenskapsfinansiering av det 
gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas efter 2013 måste därför bedömas på nytt 
inom ramen för förhandlingarna om en ny budgetram.

För den nuvarande perioden är förslaget – även om det faller under rubrik 1a med dess 
minskande marginaler – förenligt med den fleråriga budgetramen av det enkla skälet att det 
EU-bidrag som krävs tas från det sjunde ramprogrammet och därför redan har inkluderats i 
kommissionens budgetplanering.

Föredraganden skulle trots detta vilja påpeka att inga ekonomiska åtaganden kan göras för 
perioden efter den nuvarande fleråriga budgetramen (ändringsförslagen 1, 2, 6 och 10).

2) I analogi med förhandlingarna om det gemensamma företaget för ITER i början av 2007 –
vilka ledde till slutsatserna från trepartsmötet den 7 mars 2007 – måste det gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas anses vara ett gemenskapsorgan i den mening som avses 
i artikel 185 i budgetförordningen och budgetmyndigheten måste därför godkänna dess 
finansiering (ändringsförslagen 3–5, 7–9 och 11–16).

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt 
utskott införliva följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet finner att det 
referensbelopp som anges i förslaget till 
förordning måste vara förenligt med taket 
för rubrik 1a i den gällande fleråriga 
budgetramen 2007–2013 och 
bestämmelserna i punkt 47 i det 
interinstitutionella avtalet av 
den 17 maj 2006. Parlamentet konstaterar 
att all finansiering efter 2013 ska 
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bedömas i samband med förhandlingarna 
om nästa budgetram.

Ändringsförslag 2

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet påpekar att 
budgetutskottets yttrande inte föregriper 
resultatet av förfarandet i punkt 47 i det 
interinstitutionella avtalet av 
den 17 maj 2006 som gäller för bildandet 
av det gemensamma företaget för
bränsleceller och vätgas.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Beaktandeled 1a och 1b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 
25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget1 (budgetförordningen), särskilt 
artikel 185,
med beaktande av det interinstitutionella 
avtalet av den 17 maj 2006 mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin och 
sund ekonomisk förvaltning2, särskilt 
punkt 47,
_____________________________
1 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. 
Förordningen senast ändrad genom 
förordning (EG) nr 1525/2007 
(EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).
2 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
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Motivering

I analogi med slutsatserna från trepartsmötet den 7 mars 2007 om det gemensamma företaget 
för ITER måste även det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas anses vara ett 
gemenskapsorgan vid tillämpningen av punkt 47 i det interinstitutionella avtalet. Detta måste 
återspeglas i de rättsliga grunder som det hänvisas till i förordningen.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas ska vara ett organ 
som inrättas av gemenskapen, och 
ansvarsfrihet för dess budget beviljas av 
Europaparlamentet på rekommendation 
från rådet. Man bör emellertid beakta de 
specifika egenskaperna hos det 
gemensamma teknikinitiativet på grund 
av dess offentlig-privata natur och 
framför allt på grund av den privata 
sektorns bidrag till budgeten.

(15) Det gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas ska vara ett organ 
som inrättas av gemenskapen, och 
ansvarsfrihet för dess budget beviljas av 
Europaparlamentet med beaktande av en
rekommendation från rådet.

Motivering

I analogi med slutsatserna från trepartsmötet den 7 mars 2007 om det gemensamma företaget 
för ITER bör Europaparlamentet ges fullständigt och villkorslöst ansvar för att bevilja 
ansvarsfrihet för förvaltningen av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas bör, efter samråd 
med kommissionen, anta särskilda 
finansiella bestämmelser som bygger på 
principerna i rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 1605/2002 av 
den 25 juni 2002 med budgetförordning 

(16) Budgetbestämmelserna för det 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas får inte avvika från 
kommissionens förordning 
(EG, Euratom) nr 2343/2002 av 
den 23 december 2002 med 
rambudgetförordning för de 
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för Europeiska gemenskapernas 
allmänna budget. De bestämmelserna bör 
beakta de specifika operativa behov som 
framför allt uppkommer ur behovet att 
kombinera finansieringen från 
gemenskapen med privata källor.

gemenskapsorgan som avses i artikel 185 
i budgetförordningen1 om det inte 
uttryckligen krävs för dess verksamhet, 
framför allt behovet att kombinera 
finansieringen från gemenskapen med 
privata källor.

Bestämmelser som avviker från 
förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 
får endast antas efter 
förhandsgodkännande av kommissionen. 
Budgetmyndigheten ska underrättas om 
sådana undantag.
_________________________
1 EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. Rättelse i 
EGT L 2, 7.1.2003, s. 39.

Motivering

Avvikelserna från förordning (EG/Euratom) nr 2343/2002 bör vara så få som möjligt. Det 
gemensamma företaget måste visa, bortom varje tvivel, att det endast genom en sådan 
avvikelse går att garantera att företaget fungerar på avsett sätt inom ramen för 
inrättandeförordningen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att genomföra det gemensamma 
teknikinitiativet ”Bränsleceller och vätgas” 
bildas härmed ett gemensamt företag 
(nedan kallat ”det gemensamma företaget 
för bränsleceller och vätgas”) för perioden 
till och med den 31 december 2017, i 
enlighet med artikel 171 i fördraget. Denna 
period kan förlängas genom en ändring av 
denna förordning.

1. För att genomföra det gemensamma 
teknikinitiativet ”Bränsleceller och vätgas” 
bildas härmed ett gemensamt företag 
(nedan kallat ”det gemensamma företaget 
för bränsleceller och vätgas”) för perioden 
till och med den 31 december 2017, i 
enlighet med artikel 171 i fördraget. Denna 
period kan förlängas genom en ändring av 
denna förordning. Det gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas är 
ett organ som bildats i enlighet med 
artikel 185 i budgetförordningen och 
punkt 47 i det interinstitutionella avtalet 
av den 17 maj 2006.
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Motivering

Se ändringsförslaget om beaktandemeningarna.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De finansiella bestämmelserna för det 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas ska bygga på principerna i
förordning (EG) nr 1605/2002. De får 
avvika från förordning (EG) nr 1605/2002 
om de speciella operativa behoven för det 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas kräver detta, efter 
förhandsgodkännande av kommissionen.

1. Budgetbestämmelserna för det 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas får inte avvika från förordning 
(EG, Euratom) nr 2343/2002, om det inte 
uttryckligen krävs för dess verksamhet, 
och efter förhandsgodkännande av 
kommissionen. Budgetmyndigheten ska 
underrättas om sådana undantag.

Motivering

Se ändringsförslag 5.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ansvarsfrihet för genomförandet av 
budgeten för det gemensamma företaget 
för bränsleceller och vätgas ska ges av 
Europaparlamentet, på rekommendation av
rådet, i enlighet med ett förfarande som 
fastställs i budgetförordningen för det 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas.

4. Ansvarsfrihet för genomförandet av 
budgeten för det gemensamma företaget 
för bränsleceller och vätgas ska ges av 
Europaparlamentet, med beaktande av en
rekommendation från rådet.

Motivering

Se ändringsförslag 4.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett värdskapsavtal ska ingås mellan det 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas och Belgien avseende 
kontorsutrymmen, privilegier och 
immunitet och annat stöd som Belgien ska 
ge det gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas.

Ett värdskapsavtal ska ingås mellan det 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas och Belgien avseende 
värdstatens hjälp med kontorsutrymmen, 
privilegier och immunitet och annat stöd 
som Belgien ska ge det gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas.

Motivering

Det bör tydligt anges att värdstaten för ett gemenskapskontor eller liknande 
gemenskapsorgan förväntas tillhandahålla allt ekonomiskt och annat stöd som behövs för att 
inrätta och driva gemenskapsorganet.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Bilaga – Artikel I.1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas ska upprättas från 
och med den dag som denna förordning 
offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning för 
en inledande period som slutar 
den 31 december 2017.

3. Det gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas ska upprättas från 
och med den dag som denna förordning 
offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning för 
en inledande period som slutar 
den 31 december 2017. Det är ett organ 
bildat i enlighet med artikel 185 i 
budgetförordningen och punkt 47 i det 
interinstitutionella avtalet av 
den 17 maj 2006.

Motivering

Se ändringsförslaget om beaktandemeningarna.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Bilaga – Artikel I.5 – punkt 15 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– motivera och godkänna alla avvikelser 
från budgetförordningen för det 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas i enlighet med artikel 8.

– godkänna budgetbestämmelserna för det 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas i enlighet med artikel 8 efter 
samråd med kommissionen.

Motivering

Se ändringsförslag 5.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Bilaga – Artikel I.5 – punkt 15 – strecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– motivera varje önskemål om avvikelse 
från förordning (EG, Euratom) 
nr 2343/2002, godkänna varje avvikelse 
efter förhandsgodkännande av 
kommissionen och underrätta
budgetmyndigheten om varje godkänt 
undantag,

Motivering

Se ändringsförslag 5.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Bilaga – Artikel I.11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De finansiella bestämmelserna för det 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas ska bygga på principerna i 
förordning (EG) nr 1605/2002. De kan 
avvika från förordning (EG) nr 1605/2002 

1. Budgetbestämmelserna för det 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas får inte avvika från förordning 
(EG, Euratom) nr 2343/2002, om det inte 
uttryckligen krävs för dess verksamhet. 
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om de speciella operativa behoven för det 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas kräver detta, efter 
godkännande av kommissionen.

Bestämmelser som avviker från 
förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 
får endast antas efter 
förhandsgodkännande av kommissionen. 
Budgetmyndigheten ska underrättas om 
sådana undantag.

Motivering

Se ändringsförslag 5.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Bilaga – Artikel I.14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Inom två månader efter slutet av varje 
redovisningsår ska det provisoriska 
bokslutet för det gemensamma företaget 
läggas fram för kommissionen och 
Europeiska gemenskapernas revisionsrätt 
(”revisionsrätten”). Revisionsrätten ska 
redovisa sina synpunkter på det 
gemensamma företagets preliminära 
bokslut senast den 15 juni efter utgången 
av varje redovisningsår. Årsredovisningen 
för redovisningsåret ska skickas in följande 
år till kommissionens räkenskapsförare 
enligt de tidsfrister som bestäms i 
ramprogrammets budgetförordning, så att 
kommissionens räkenskapsförare kan 
konsolidera dessa i EG:s årsredovisning. 
Det gemensamma företagets 
årsredovisning ska utarbetas och revideras 
enligt EG:s redovisningsregler som 
antagits av kommissionens 
räkenskapsförare.

5. Inom två månader efter slutet av varje 
redovisningsår ska det provisoriska 
bokslutet för det gemensamma företaget 
läggas fram för kommissionen och 
Europeiska gemenskapernas revisionsrätt 
(”revisionsrätten”). Revisionsrätten ska 
redovisa sina synpunkter på det 
gemensamma företagets preliminära 
bokslut senast den 15 juni efter utgången 
av varje redovisningsår. Årsredovisningen 
för redovisningsåret ska skickas in följande 
år till kommissionens räkenskapsförare 
enligt de tidsfrister som bestäms i 
ramprogrammets budgetförordning, så att 
kommissionens räkenskapsförare kan 
konsolidera dessa i EG:s årsredovisning. 
Årsredovisningen och balansräkningen 
för föregående år ska överlämnas till 
budgetmyndigheten. Det gemensamma 
företagets årsredovisning ska utarbetas och 
revideras enligt EG:s redovisningsregler 
som antagits av kommissionens 
räkenskapsförare.

Motivering

Årsredovisningen och balansräkningen bör överlämnas till budgetmyndighetens två grenar 
för information.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Bilaga – Artikel I.14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Ansvarsfrihet för budgetens 
genomförande ska lämnas av 
Europaparlamentet efter rekommendation 
från rådet i enlighet med ett förfarande som 
anges i budgetförordningen för det 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas.

6. Ansvarsfrihet för genomförande av 
budgeten för det gemensamma företaget 
för bränsleceller och vätgas ska lämnas av 
Europaparlamentet med beaktande av en
rekommendation från rådet i enlighet med 
ett förfarande som anges i 
budgetbestämmelserna för det 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas.

Motivering

Se ändringsförslag 4.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Bilaga – Artikel I.16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Personalresurserna ska fastställas i 
bemanningsplanen som beskrivs i 
årsbudgeten.

1. Personalresurserna ska fastställas i 
bemanningsplanen som beskrivs i 
årsbudgeten och översändas av
kommissionen till Europaparlamentet och 
rådet tillsammans med det preliminära 
förslaget till Europeiska unionens budget.

Motivering

Precis som för de gemensamma företag som redan finns ska kommissionen offentliggöra 
tjänsteförteckningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas tillsammans 
med det preliminära budgetförslaget.
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