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Módosítás 34
Pia Elda Locatelli

Rendeletre irányuló javaslat
(7 a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) 2007 márciusában az Európai 
Hidrogén- és Üzemanyagcella-
technológiai Platform végrehajtó 
bizottsága elfogadott egy megvalósítási 
tervet, amelyben a technológiai 
kihívásoknak való megfelelés érdekében a 
2007 és 2015 közötti időszakra 7,4 
milliárd eurós költségvetést irányoztak 
elő, amelynek egy harmada kutatásra és 
fejlesztésre költendő. Annak érdekében, 
hogy az EU képes legyen hosszú távon 
fenntartható technológiák kifejlesztésére, 
e kutatás-fejlesztésre szánt költségvetés 
jelentős részét technológiai áttörést célzó 
kutatásra kell elkülöníteni.

Or. en

Módosítás 35
Pia Elda Locatelli

Rendeletre irányuló javaslat
(10 a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Számos területen jelentős áttörésre 
van szükség az üzemanyagcella- és 
hidrogéntechnológiák hatékony 
alkalmazásához. A Bizottságnak ezért 
központi szerepet kell játszania annak 
biztosításában, hogy megfelelő hangsúlyt 
és támogatást kapjon a hosszú távú 
kutatás, figyelembe véve az FCH közös 
vállalkozás tanácsadó testületei,
nevezetesen a tudományos bizottság és a 
tagállamok képviselőiből álló magas 
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szintű munkacsoport által adott 
tanácsokat.

Or. en

Indokolás

A hosszú távú kutatásnak fontos szerepet kell játszania a közös technológiai 
kezdeményezésben.

Módosítás 36
Pia Elda Locatelli

Rendeletre irányuló javaslat
(11 a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Támogatni kell a kkv-k, a 
kutatóközpontok és az egyetemek KTF-
tevékenységekben való részvételét. A 
hetedik keretprogram részvételi 
szabályaival összhangban a kkv-k, 
kutatóközpontok és egyetemek esetében a 
közfinanszírozásból támogatható 
költségek felső határának 50%-kal 
magasabbnak kell lennie, mint más 
esetekben.

Or. en

Indokolás

A projektek finanszírozásának meg kell felelnie a hetedik keretprogram részvételi 
szabályaiban foglalt elveknek, ami annyit jelent, hogy ha a közösségi pénzügyi hozzájárulás 
eléri az összes támogatható költség maximum 50%-át, a kkv-k és kutatóközpontok esetében a 
százalékos arány 75% lehet. Az arányt (az egyenértékűség elve alapján) kisebb mértékű 
támogatás esetében is fenn kell tartani (például ha a „normál” támogatás 40%-os, akkor a 
kkv-knek és a kutatóközpontoknak 60% jár).
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Módosítás 37
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
(12) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az FCH közös vállalkozás alapító 
tagjai az Európai Bizottság által képviselt 
Európai Közösség, és az Üzemanyagcella-
és Hidrogéntechnológiával Foglalkozó 
Közös Technológiai Kezdeményezés Ipari 
Csoport (a továbbiakban: Ipari Csoport), 
mely utóbbi az ágazat érdekeit képviseli, és 
nyitva áll a magántulajdonban lévő 
vállalkozások előtt is. Az FCH közös 
vállalkozás tagjává válhat a Kutatási 
Csoport is.

(12) Az FCH közös vállalkozás alapító 
tagjai az Európai Bizottság által képviselt 
Európai Közösség, és az Üzemanyagcella-
és Hidrogéntechnológiával Foglalkozó 
Közös Technológiai Kezdeményezés Ipari 
Csoport (a továbbiakban: Ipari Csoport), 
mely utóbbi az ágazat érdekeit képviseli, és 
nyitva áll a magántulajdonban lévő 
vállalkozások, valamint az 
üzemanyagcella- és hidrogénipari 
szövetségek előtt is. Az FCH közös 
vállalkozás tagjává válhat a Kutatási 
Csoport is.

Or. en

Indokolás

Az ágazati ipari szövetségek (mint például a Fuel Cell Europe, a European Hydrogen 
Association és más szövetségek) szerepének elismerése lényeges a közös technológiai 
kezdeményezés sikere és folytonossága szempontjából. Ezek a szervezetek alapelemei a 
döntéshozók és az ipar közötti párbeszéd struktúrájának és elősegítik az információáramlást 
és a konzultációt. Megkönnyítik a kkv-k bevonását, amelyek nem rendelkeznek a megfelelő 
pénzügyi és emberi erőforrásokkal a brüsszeli kezdeményezésben való részvételhez.

Módosítás 38
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
5. cikk – (4) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Közösség részéről nyújtott 
hozzájárulás – amely az üzemeltetési 
költségeket és a működési költségeket 
fedezi – legfeljebb 470 millió EUR. Az 
üzemeltetési költségek becsült összege 

(4) Az Európai Közösség részéről nyújtott 
kezdeti hozzájárulás – amely az 
üzemeltetési költségeket és a működési 
költségeket fedezi – legfeljebb 
470 millió EUR. A hozzájárulás a kutatási, 
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nem haladja meg a 20 millió EUR-t. A 
hozzájárulás a kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik 
keretprogram (2007–2013) 
„Együttműködés” egyedi programjára 
elkülönített költségvetési előirányzatból 
fizetendő ki az 1605/2002/EK, Euratom 
tanácsi rendelet 54. cikke (2) bekezdésének 
b) pontjában foglalt rendelkezésekkel 
összhangban. A Közösség pénzügyi 
hozzájárulására vonatkozó szabályokat a 
Közösség nevében eljáró Bizottság és az 
FCH közös vállalkozás közötti általános 
megállapodás és éves pénzügyi 
megállapodások keretében kell 
megállapítani.

technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik 
keretprogram (2007–2013) egyedi 
programjának „energia”, 
„nanotudományok, nanotechnológiák, 
anyagtudomány és új 
gyártástechnológiák”, „környezetvédelem 
(beleértve az éghajlatváltozást is)” és 
„közlekedés (beleértve a repüléstechnikát 
is)” témaköréhez elkülönített, az Európai 
Unió általános költségvetésében szereplő 
költségvetési előirányzatokból fizetendő ki 
az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 
54. cikke (2) bekezdésének b) pontjában 
foglalt rendelkezésekkel összhangban. Ezt 
a hozzájárulást egy félidős értékelés során 
felül lehet vizsgálni az elért fejlődés és az 
FCH közös vállalkozás eredményei és 
kifejtett hatása fényében.

Or. en

Indokolás

A Hidrogén- és Üzemanyagcella-technológiai Platform által előirányzott és az FCH közös 
vállalkozás – közös technológiai kezdeményezés céljainak megvalósításához szükséges összeg 
(7,4 milliárd euró 2007 és 2015 között, amelyet köz- és magánfinanszírozásból 
biztosítanának) nem tükröződik a jelenlegi költségvetési javaslatban. Ez a nem megfelelő 
mértékű beruházás nemcsak gyökeresen ellentmond az ipar által nyilvánosan megfogalmazott 
szándékoknak, hogy a szükséges források rájuk eső részébe hajlandók befektetni, hanem 
egyértelműen veszélyezteti a kitűzött célok megvalósítását is.

Módosítás 39
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I.3. cikk – 2 bekezdés – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tagjává válhat bármely magánszférabeli 
jogi személy (beleértve a kkv-kat is), 
amely valamely tagállam, társult ország 
vagy EGT-tagállam jogszabályainak 
megfelelően jött létre, és az említett 

– tagjává válhat bármely magánszférabeli 
jogi személy (beleértve a kkv-kat és a 
megfelelő üzemanyagcella- és 
hidrogénipari szövetségeket is), amely 
valamely tagállam, társult ország vagy 
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területeken székhellyel, irányítási 
központtal vagy üzleti központtal 
rendelkezik, feltéve hogy az európai 
üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia 
terén tevékenykedik, és kész hozzájárulni 
az FCH közös vállalkozás célkitűzéseihez 
és forrásaihoz.

EGT-tagállam jogszabályainak 
megfelelően jött létre, és az említett 
területeken székhellyel, irányítási 
központtal vagy üzleti központtal 
rendelkezik, feltéve hogy az európai 
üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia 
terén tevékenykedik, és kész hozzájárulni 
az FCH közös vállalkozás célkitűzéseihez 
és forrásaihoz.

Or. en

Indokolás

Az ágazati ipari szövetségek (mint például a Fuel Cell Europe, a European Hydrogen 
Association és más szövetségek) szerepének elismerése lényeges a közös technológiai 
kezdeményezés sikere és folytonossága szempontjából. Ezek a szervezetek alapelemei a 
döntéshozók és az ipar közötti párbeszéd struktúrájának és elősegítik az információáramlást 
és a konzultációt. Megkönnyítik a kkv-k bevonását, amelyek nem rendelkeznek a megfelelő 
pénzügyi és emberi erőforrásokkal a brüsszeli kezdeményezésben való részvételhez.

Módosítás 40
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I.5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Abban az esetben, ha létrejön a 
Kutatási Csoport, a Bizottság egy
képviselői helyről lemond a Kutatási 
Csoport javára.

(2) Abban az esetben, ha létrejön a 
Kutatási Csoport, a Bizottság legalább két 
képviselői helyről lemond a Kutatási 
Csoport javára.

Or. pl

Indokolás

Egy 12 személyből álló irányító testületben egy hely nem lesz elég annak garantálásához, 
hogy a hidrogénenergia sikerét döntően befolyásoló tudományos kutatás megkapja a 
megfelelő figyelmet és forrásokat. 
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Módosítás 41
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I.5 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az irányító testület alkalomról 
alkalomra megfigyelőket hívhat az 
ülésekre (akiknek nincs szavazati joguk), 
mindenekelőtt a régiók és szabályozó 
testületek delegáltjait.

(8) Az irányító testület alkalomról 
alkalomra megfigyelőket hívhat az 
ülésekre (akiknek nincs szavazati joguk), 
mindenekelőtt a régiók és szabályozó 
testületek, valamint a megfelelő ágazati 
üzemanyagcella- és hidrogénipari 
szövetségek delegáltjait.

Or. en

Indokolás

Az üzemanyagcella- és hidrogénipari szövetségek számára is lehetővé kell tenni, hogy 
megfigyelőként részt vehessenek az irányító testület ülésein.

Módosítás 42
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
Mellékélet – I.6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az FCH közös vállalkozás jogi 
képviselője az ügyvezető igazgató. 
Feladatait önállóan látja el, és az irányító 
testületnek tartozik elszámolással.

(6) Az FCH közös vállalkozás jogi 
képviselője az ügyvezető igazgató. 
Feladatait önállóan látja el, különösen ami 
a javasolt projektek kiválasztását és a 
projektirányítást illeti, és az irányító 
testületnek tartozik elszámolással.

Or. en

Indokolás

Míg az ügyvezető igazgató az irányító testületnek tartozik elszámolással, az irányító testület 
egyetlen tagja sem gyakorolhat közvetlen befolyást a projektek kiválasztására, különösen 
akkor, ha bizonyos projektek eredménye közvetve vagy közvetlenül hatással lehet valamelyik 



AM\712990HU.doc 9/11 PE402.922v01-00

HU

tagra.

Módosítás 43
Pia Elda Locatelli

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I.7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tudományos bizottság a következő 
feladatokat látja el:

– véleményezi az éves kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenység megfelelőségét és 
előrehaladását, és módosításokat javasol;
– véleményezi a kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenység többéves megvalósítási
tervével kapcsolatos tudományos 
prioritásokat;
– tanácsot ad az irányító testületnek az 
éves tevékenységi jelentésben ismertetett 
tudományos eredményekkel kapcsolatban;

A tudományos bizottság a következő 
feladatokat látja el:

a) meghatározza a tudományos 
prioritásokat az éves és többéves kutatási 
tevékenységekre vonatkozó tervekről szóló 
javaslatokhoz;
b) véleményezi az éves tevékenységi 
jelentésben ismertetett tudományos 
eredményeket;
c) tanácsot ad a szakértői véleményező 
bizottságok összetételére vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A tudományos bizottság szerepét a kutatási prioritások meghatározásában meg kell erősíteni 
annak érdekében, hogy rövid távú üzleti megfontolások ne játsszanak túl nagy szerepet a 
prioritások kialakításában, ami ahhoz vezethet, hogy az EU olyan technológiák „rabja” lesz, 
amelyek hosszú távon nem tarthatók fenn.
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Módosítás 44
Pia Elda Locatelli

Rendeletre irányuló javaslat
Mellékélet – I.8 cikk – 7a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Ha a Bizottság Közös 
Kutatóközpontja részt vesz bizonyos 
projektekben, természetbeni hozzájárulása 
nem tekintendő a közösségi hozzájárulás 
részének.

Or. en

Indokolás

A Közös Kutatóközpont fontos szerepet játszhat a hidrogénnel és az üzemanyagcellákkal 
kapcsolatos kutatás fejlesztésében. Részvétele nem csökkentheti a Közösség előirányzott 
pénzügyi hozzájárulását, és nem növelheti az ipar annak megfelelő természetbeni 
hozzájárulását.

Módosítás 45
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I.9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A projektben részt venni kívánó 
jogalanyoknak konzorciumot kell 
alakítaniuk, és tagjainak egyikét ki kell 
jelölniük a projekt koordinátorának. 
Rendes körülmények között a koordinátor 
az Ipari Csoport tagja vagy – amennyiben 
létrehozták – a Kutatási Csoport tagja. A 
fentiektől való eltéréseket az irányító 
testületnek kell jóváhagynia.

(3) A projektben részt venni kívánó 
jogalanyoknak konzorciumot kell 
alakítaniuk, és tagjainak egyikét ki kell 
jelölniük a projekt koordinátorának.

Or. en
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Indokolás

A közös technológiai kezdeményezésben aktív szerepet vállaló vállalatok nem kaphatnak 
tisztességtelen versenyelőnyt, ami a közfinanszírozáshoz való hozzáférést, illetve a 
projektirányítás feltételeinek meghatározását illeti.
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