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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de oprichting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Brandstofcellen en Waterstof
(COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0571),

– gelet op artikel 171 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C6-0446/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Begrotingscommissie, de Commissie begrotingscontrole en de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag 
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het doel van het JTI inzake 
"brandstofcellen en waterstof" is het 
uitvoeren van een programma van 
activiteiten voor onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie in Europa op 
het gebied van brandstofcellen en 
waterstof. Deze moeten worden uitgevoerd 

(9) Het doel van het JTI inzake 
"brandstofcellen en waterstof" is het 
uitvoeren van een programma van 
activiteiten voor onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie in Europa op 
het gebied van brandstofcellen en 
waterstof. Deze activiteiten, die moeten 
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in samenwerking met en met deelneming 
van stakeholders uit de industrie met 
inbegrip van KMO's, onderzoekscentra, 
universiteiten en regio's.

voortbouwen op de werkzaamheden welke 
zijn uitgevoerd door het Europees 
Technologieplatform inzake 
Brandstofcellen en Waterstof, moeten
worden uitgevoerd in samenwerking met 
en met deelneming van stakeholders uit de 
industrie, met inbegrip van KMO's, 
onderzoekscentra, universiteiten en regio's.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat de activiteiten in het kader van het JTI voortbouwen op de 
werkzaamheden die al zijn uitgevoerd door het Technologieplatform, zoals de Strategische 
Onderzoeksagenda en de Ontwikkelingsstrategie.

Amendement 2
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Rekening houdend met het feit dat bij 
het publiek-privaat partnerschap 
belangrijke stakeholders betrokken zijn en 
met het langetermijnkarakter van de 
activiteiten ervan, met de gegenereerde
sociaal-economische voordelen voor de 
Europese burgers, de pooling van door de 
Commissie en de industrie toegekende 
financiële middelen en medefinanciering 
op het gebied van activiteiten voor 
OTO&D inzake brandstofcellen en 
waterstof, de vereiste 
hoogwetenschappelijke en -technische 
expertise en de inbreng van industriële 
eigendomsrechten is het van vitaal belang 
een Gemeenschappelijke Onderneming 
Brandstofcellen en Waterstof (hierna de 
"gezamenlijke onderneming FCH") op te 
richten op grond van artikel 171 van het 
Verdrag. Deze juridische entiteit moet het 
gecoördineerde gebruik en efficiënte 
beheer waarborgen van de middelen die 
aan het JTI voor "Brandstofcellen en 
Waterstof" worden toegewezen. De 

(10) Rekening houdend met het feit dat bij 
het publiek-privaat partnerschap 
belangrijke stakeholders betrokken zijn en 
met het langetermijnkarakter van de 
activiteiten ervan, met de gegenereerde 
sociaal-economische voordelen voor de 
Europese burgers, de pooling van door de 
Commissie en de industrie toegekende 
financiële middelen en medefinanciering 
op het gebied van activiteiten voor 
OTO&D inzake brandstofcellen en 
waterstof, de vereiste 
hoogwetenschappelijke en -technische 
expertise en de inbreng van industriële 
eigendomsrechten is het van vitaal belang 
een Gemeenschappelijke Onderneming 
Brandstofcellen en Waterstof (hierna de 
"gezamenlijke onderneming FCH") op te 
richten op grond van artikel 171 van het 
Verdrag. Deze juridische entiteit moet het 
gecoördineerde gebruik en efficiënte 
beheer waarborgen van de middelen die 
aan het JTI voor "Brandstofcellen en 
Waterstof" worden toegewezen. De 
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Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
moet worden opgericht voor een eerste
periode van 10 jaar die eindigt op 31 
december 2017 om het adequate beheer 
van tijdens het Zevende Kaderprogramma 
(2007-2013) begonnen, maar niet voltooide 
onderzoeksactiviteiten te verzekeren. Deze 
periode kan worden verlengd.

Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
moet worden opgericht voor een periode 
die eindigt op 31 december 2017, om 
ervoor te zorgen dat 
onderzoeksactiviteiten die tijdens het 
Zevende Kaderprogramma (2007-2013) 
zijn begonnen, maar niet zijn voltooid, 
adequaat worden beheerd. Er moet voor 
worden gezorgd dat projecten die na de 
laatste oproep tot het indienen van 
voorstellen in 2013 nog in ontwikkeling 
zijn, tot 2017 worden uitgevoerd, 
gecontroleerd en gefinancierd.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de tekst in overeenstemming te brengen met de andere JTI's, zodat 
een consistente, horizontale aanpak kan worden gegarandeerd.

Amendement 3
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De oprichtende leden van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
moeten de Europese Gemeenschap en de 
Europese Industriegroepering Gezamenlijk 
Technologie-initiatief Brandstofcellen en 
Waterstof (hierna de 
"Industriegroepering") zijn, die de 
belangen van de industrie 
vertegenwoordigt en open staat voor 
private bedrijven. Een 
onderzoeksgroepering kan lid worden van 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH.

De oprichtende leden van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
moeten zijn: de Europese Gemeenschap, 
die wordt vertegenwoordigd door de 
Commissie, en de Europese 
Industriegroepering Gezamenlijk 
Technologie-initiatief Brandstofcellen en 
Waterstof (hierna de 
"Industriegroepering"), die de belangen 
van de industrie vertegenwoordigt en open 
staat voor private bedrijven. Een 
onderzoeksgroepering kan lid worden van 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH.

Or. en
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Motivering

Ter wille van de juridische duidelijkheid.

Amendement 4
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De exploitatiekosten van de 
gezamenlijke onderneming FCH moeten 
van het begin af aan in gelijke mate contant 
gedekt worden door de Europese 
Gemeenschap en de Industriegroepering. 
Indien de Onderzoeksgroepering wordt 
opgericht, moet deze bijdragen voor 1/12 
van de exploitatiekosten.

(13) De exploitatiekosten van de 
gezamenlijke onderneming FCH moeten 
van het begin af aan in gelijke mate contant 
gedekt worden door de Europese 
Gemeenschap en de Industriegroepering. 
Indien de Onderzoeksgroepering wordt 
opgericht, moet deze ook bijdragen in de 
lopende kosten.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat de onderzoeksgemeenschap ten volle wordt betrokken bij het JTI, 
aangezien wetenschappelijk onderzoek vanaf de allereerste beginstadia een belangrijk 
onderdeel van haar toekomstige werkprogramma vormt. Ten einde voor de 
onderzoeksgemeenschap geen onnodig hoge barrière voor deelname aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming te creëren, moet haar bijdrage in de lopende kosten 
navenant zijn.

Amendement 5
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De lopende, en met name de 
administratiekosten, moeten tot het 
absolute minimum worden beperkt en er 
moet ten volle gebruik worden gemaakt 
van de middelen en organisatorische 
systemen van de bestaande organen.

Or. en
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Motivering

Overbodige bureaucratische rompslomp moet worden vermeden en het aantal bijkomende
organen dat moet worden opgericht, dient te worden beperkt.

Amendement 6
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De beleidskosten voor OTO&D
moeten door de Gemeenschap en de 
particuliere sector worden gefinancierd.

(14) De operationele kosten moeten 
worden gefinancierd door de 
Gemeenschap, het bedrijfsleven en andere 
publieke en private juridische entiteiten 
die aan de activiteiten deelnemen. In 
overeenstemming met bijlage III van 
Beschikking 2006/971/EG kunnen andere 
financieringsbronnen worden benut, 
onder meer de Europese Investeringsbank 
(EIB), met name via de risicodelende 
financieringsfaciliteit die samen met de 
EIB en de Commissie is ontwikkeld.

Or. en

Motivering

Ten einde in de O&O-sfeer zoveel mogelijk publieke en particuliere investeringen voor dit 
doel aan te trekken, moeten alle financieringsopties worden opengehouden, inclusief 
financiering door de EIB via de risicodelende financieringsfaciliteit die in het kader van het 
zevende kaderprogramma is ingesteld. 

Amendement 7
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Ten einde stabiele 
arbeidsvoorwaarden en gelijke 
behandeling van personeel te kunnen 
garanderen en te zorgen dat er 
gespecialiseerd wetenschappelijk en 
technisch personeel van het hoogste 
kaliber wordt aangetrokken, moet de 
Commissie zoveel ambtenaren kunnen 
detacheren als zij voor de 
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Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
noodzakelijk acht. De overige 
personeelsleden moeten overeenkomstig 
de arbeidswetgeving van het gastland door 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH worden aangeworven. 

Or. en

Motivering

JTI-personeelsleden die niet in dienst zijn bij de Europese Commissie en die door de JTI 
worden aangeworven of door het bedrijfsleven worden voorgedragen, moeten worden 
aangeworven overeenkomstig de arbeidswetgeving van het gastland. 

Amendement 8
Overweging 15 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH moet als organisatie door de 
Gemeenschap opgericht zijn; decharge 
voor de uitvoering van haar begroting moet 
worden verleend door het Europees 
Parlement, op aanbeveling van de Raad. Er 
moet echter rekening worden gehouden 
met de specificiteit die voortvloeit uit de 
aard van het JTI als publiek-privaat 
partnerschap en met name uit de bijdrage 
van de private sector in het budget.

(15) De Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH moet als organisatie door de 
Gemeenschap opgericht zijn; decharge 
voor de uitvoering van haar begroting moet 
worden verleend door het Europees 
Parlement, onder inachtneming van de 
desbetreffende aanbeveling van de Raad.

Or. en

Motivering

Naar analogie met de conclusies van de triloog van 7 maart 2007 over de 
Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER, moet het Europees Parlement de volledige en 
onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid dragen voor het verlenen van kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming FCH.
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Amendement 9
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van het gezamenlijk 
technologie-initiatief (hierna "JTI" 
genoemd) inzake "Brandstofcellen en 
Waterstof" wordt een gemeenschappelijke 
onderneming (hierna de 
"Gemeenschappelijke Onderneming FCH" 
genoemd) in de zin van artikel 171 van het 
Verdrag opgericht voor een periode die 
eindigt op 31 december 2017. Deze periode 
kan worden verlengd door een herziening 
van deze verordening.

1. Voor de toepassing van het gezamenlijk 
technologie-initiatief (hierna "JTI" 
genoemd) inzake "Brandstofcellen en 
Waterstof" wordt een gemeenschappelijke 
onderneming (hierna de 
"Gemeenschappelijke Onderneming FCH" 
genoemd) in de zin van artikel 171 van het 
Verdrag opgericht voor een periode die 
eindigt op 31 december 2017. Er moet 
voor worden gezorgd dat projecten die na 
de laatste oproep tot het indienen van 
voorstellen in 2013 nog in ontwikkeling 
zijn, tot 2017 worden uitgevoerd, 
gecontroleerd en gefinancierd.

2. De Gemeenschappelijke onderneming 
FCH heeft rechtspersoonlijkheid. Zij 
geniet in de lidstaten de ruimste 
rechtsbevoegdheid die krachtens de 
wetgeving van die lidstaten aan 
rechtspersonen wordt verleend. Zij kan met 
name roerende en onroerende goederen 
verwerven of vervreemden en in rechte 
optreden.

2. De Gemeenschappelijke onderneming 
FCH is een communautair orgaan in de 
zin van artikel 185 van het Financieel 
Reglement en punt 47 van het 
Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 
2006 tussen het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie over de 
begrotingsdiscipline en een goed 
financieel beheer*. Zij geniet in alle 
lidstaten de ruimste rechtsbevoegdheid die 
krachtens de wetgeving van die lidstaten 
aan rechtspersonen wordt verleend. Zij kan 
met name roerende en onroerende 
goederen verwerven en vervreemden en in 
rechte optreden.

3. De Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH wordt beschouwd als een 
internationale organisatie in de zin van 
artikel 22, onder c, van 
Richtlijn 2004/17/EG en van artikel 15, 
onder c, van Richtlijn 2004/18/EG.
4. De Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH is gevestigd in Brussel, België.

4. De Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH is gevestigd in Brussel, België.

5. De statuten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH zijn in de bijlage 
opgenomen.

5. De statuten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH zijn in de bijlage 
opgenomen.
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  PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat deze gemeenschappelijke onderneming een communautair orgaan 
is en dat parlementaire controle op de begroting derhalve gewaarborgd is.

Amendement 10
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zij is met name belast met: 2. Zij is met name belast met:

(-a) de opdracht om de Europese Unie een 
voortrekkersrol te laten vervullen op het 
gebied van brandstofcel- en 
waterstoftechnologieën en de 
marktdoorbraak van deze technologieën 
mogelijk te maken, zodat de substantiële 
voordelen die van deze technologie 
worden verwacht door de markt kunnen 
worden gerealiseerd; 

(a) de gecoördineerde ondersteuning van 
onderzoek, technologische ontwikkeling en 
demonstratie (OTO&D) in de lidstaten en 
geassocieerde landen om 
markttekortkomingen te ondervangen, richt 
zich op de ontwikkeling van 
markttoepassingen en vergemakkelijkt 
daardoor extra industriële inspanningen 
voor een snelle toepassing van 
brandstofcel- en waterstoftechnologieën;

(a) de gecoördineerde ondersteuning van 
onderzoek, technologische ontwikkeling en 
demonstratie (OTD) in de lidstaten en met 
het zevende kaderprogramma 
geassocieerde landen (hierna 
“geassocieerde landen” te noemen) om 
markttekortkomingen te ondervangen; zij
richt zich op de ontwikkeling van 
markttoepassingen en vergemakkelijkt 
daardoor extra inspanningen van de 
industrie voor een snelle toepassing van 
brandstofcel- en waterstoftechnologieën;

(b) de ondersteuning van de uitvoering van 
de onderzoeksprioriteiten van het JTI over 
Brandstofcellen en Waterstof, met name 
door het toekennen van subsidies na 
vergelijkende uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen;

(b) de ondersteuning van de uitvoering van 
de onderzoeksprioriteiten van het JTI over 
Brandstofcellen en Waterstof, inclusief 
doorbraakgericht onderzoek, met name 
door het toekennen van subsidies na 
vergelijkende uitnodigingen tot het 
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indienen van voorstellen;
(c) de stimulering van verhoogde publieke 
en private onderzoeksinvesteringen in 
brandstofcel- en waterstoftechnologieën in 
de lidstaten en geassocieerde landen;

(c) de stimulering van verhoogde publieke 
en private onderzoeksinvesteringen in 
brandstofcel- en waterstoftechnologieën in 
de lidstaten en geassocieerde landen;

(d) de sluiting van contracten voor 
diensten en leveringen die nodig zijn voor 
de werking van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH;
(e) de verzekering van de efficiëntie en 
effectiviteit van het JTI inzake 
Brandstofcellen en Waterstof.

Or. en

Motivering

De wettekst moet de voornaamste doelstellingen weerspiegelen en zich daarop concentreren. 
De overige activiteiten worden al vermeld in de statuten en hoeven niet te worden herhaald. 
Niettemin is er nog behoefte aan doorbraakgericht onderzoek alvorens deze technologieën 
commercieel kunnen worden geëxploiteerd, en de Gemeenschappelijke Onderneming moet dit 
ondersteunen.

Amendement 11
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 Schrappen

Leden

1. De oprichtende leden van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
(hierna "oprichtende leden" genoemd) 
zijn:
(a) de Europese Gemeenschap, 
vertegenwoordigd door de Commissie, en
(b) de IVZW naar Belgisch recht 
Europese Industriegroepering 
Gezamenlijk Technologie-initiatief 
Brandstofcellen en Waterstof (hierna de 
"Industriegroepering" genoemd).
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2. Een onderzoeksgroepering, die non-
profit onderzoeksorganisaties, 
universiteiten en onderzoekscentra 
vertegenwoordigt, kan lid worden (hierna 
"lid" genoemd) mits een entiteit voor de 
vertegenwoordiging van de 
onderzoeksgemeenschap is opgericht. 
Indien de onderzoeksgroepering wordt 
opgericht, beschikt zij over één zetel in de 
raad van bestuur.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de tekst in overeenstemming te brengen met de andere JTI's, zodat 
een consistente, horizontale aanpak kan worden gegarandeerd. Het zou dubbelop - ja zelfs 
wellicht juridisch tegenstrijdig - zijn deze bepalingen zowel in de wettekst als in de statuten te 
vermelden.

Amendement 12
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 Schrappen

Organen

1. De uitvoerende organen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
zijn:
(a) de raad van bestuur en 
(b) het Programmabureau.
2. De adviesorganen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
zijn:
(a) de Groep van lidstaten op hoog niveau 
en
(b) het Wetenschappelijk Comité.
3. De Algemene Vergadering van 
Stakeholders is een forum voor overleg 
over de voortgang, stand van zaken, 
toekomstige afstemming en sturing van de 
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onderzoeksactiviteiten. 
De Algemene Vergadering van 
Stakeholders staat open voor alle publieke 
en private stakeholders, internationale 
belangengroepen uit de lidstaten alsmede 
uit derde landen. Deze wordt eenmaal per 
jaar bijeengeroepen.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de tekst in overeenstemming te brengen met de andere JTI's, zodat 
een consistente, horizontale aanpak kan worden gegarandeerd. Het zou dubbelop - ja zelfs 
wellicht juridisch tegenstrijdig - zijn deze bepalingen zowel in de wettekst als in de statuten te 
vermelden.

Amendement 13
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Financieringsbronnen Communautaire bijdrage

1. De activiteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
worden gezamenlijk gefinancierd uit 
bijdragen van haar oprichtende leden en 
lid. Bovendien kunnen bijdragen tot de 
projecten ook worden aanvaard van 
lidstaten, geassocieerde staten, regio's of 
andere stakeholders die de doelstellingen 
van het JTI delen.
2. De exploitatiekosten van de 
gezamenlijke onderneming FCH worden 
van het begin af aan in gelijke mate 
contant gedekt door de Europese 
Gemeenschap en de Industriegroepering. 
Indien de Onderzoeksgroepering wordt 
opgericht, draagt deze voor 1/12 van de 
exploitatiekosten bij. In een dergelijk 
geval verlaagt de Commissiebijdrage 
dienovereenkomstig. 

3. De beleidskosten voor OTO&D worden 
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gezamenlijk gefinancierd uit de financiële 
bijdrage van de Gemeenschap en uit 
bijdragen in natura van de private 
juridische entiteiten die aan de activiteiten 
deelnemen, welke bijdragen 
overeenstemmen met een bedrag dat 
minstens gelijk is aan de bijdragen van de 
Gemeenschap.
4. De maximale communautaire bijdrage in 
de exploitatie- en beleidskosten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
bedraagt 470 miljoen EUR. De 
exploitatiekosten bedragen naar schatting 
niet meer dan 20 miljoen EUR. De 
bijdragen zijn afkomstig van het Specifiek 
Programma "Samenwerking" tot uitvoering 
van het Zevende Kaderprogramma van de 
Europese Gemeenschap voor activiteiten 
op het gebied van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en 
demonstratie (2007-2013) voor de 
uitvoering van de communautaire 
begroting overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 54, lid 2, onder b, van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002. 
De regelingen betreffende de 
communautaire financiële bijdrage 
worden vastgesteld bij algemene 
overeenkomst en jaarlijkse financiële 
overeenkomsten die tussen de Commissie, 
namens de Gemeenschap, en de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
moeten worden gesloten.

1. De maximale communautaire bijdrage in 
de exploitatiekosten (inclusief 
administratiekosten) en de beleidskosten 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH bedraagt 470 miljoen euro. De 
bijdrage wordt betaald uit het krediet dat 
op de algemene begroting van de 
Europese Unie wordt uitgetrokken voor de 
thema's "Energie", 
"Nanowetenschappen, 
nanotechnologieën, materialen en nieuwe 
productietechnologieën", "Milieu (met 
inbegrip van klimaatverandering)" en 
"Vervoer (met inbegrip van luchtvaart)" 
van het Specifiek Programma 
"Samenwerking" tot uitvoering van het 
zevende kaderprogramma voor activiteiten 
op het gebied van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en 
demonstratie (2007-2013) voor de 
uitvoering van de communautaire 
begroting overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 54, lid 2, onder b, van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002.

5. Tenzij na 2013 (wanneer KP7 afloopt) 
financiering wordt verleend, blijven enkel 
projecten waarvoor uiterlijk 31 december 
2013 een subsidieovereenkomst is 
ondertekend in de jaren 2014-2017 
doorlopen.

2. De regelingen betreffende de 
communautaire financiële bijdrage 
worden vastgesteld bij algemene 
overeenkomst en jaarlijkse financiële 
overeenkomsten die tussen de Commissie, 
namens de Gemeenschap, en de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
moeten worden gesloten.
2 bis. De communautaire bijdrage aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
voor de financiering van OTD-activiteiten 
wordt toegekend na open, vergelijkende 
uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen en nadat er met de hulp van 
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onafhankelijke deskundigen een evaluatie 
van het voorgestelde project is opgemaakt. 
2 ter. De bijdrage van de Commissie in de 
exploitatiekosten bedraagt maximaal 20 
miljoen EUR, te betalen in jaarlijkse 
tranches van ten hoogste 2 miljoen EUR; 
een eventueel in het lopende jaar niet 
besteed gedeelte van dit bedrag wordt het 
volgende jaar beschikbaar gesteld voor 
OTD-activiteiten.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de tekst in overeenstemming te brengen met de andere JTI's, zodat 
een consistente, horizontale aanpak kan worden gegarandeerd. Het zou dubbelop - ja zelfs 
wellicht juridisch tegenstrijdig - zijn deze bepalingen zowel in de wettekst als in de statuten te 
vermelden. Voor de overige bepalingen wordt dezelfde formulering gebruikt als bij de andere 
JTI's. Ten slotte zij nog opgemerkt dat het van belang is de exploitatiekosten zo laag mogelijk 
te houden en ze in ieder geval niet hoger te laten uitkomen dan ca. 5% van de totale 
communautaire bijdrage.

Amendement 14
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Schrappen

Deelname aan projecten

1. Deelname aan projecten staat open 
voor juridische entiteiten en 
internationale organisaties die zijn 
gevestigd in een lidstaat, een geassocieerd 
land of een derde land mits aan de 
minimumvoorwaarden is voldaan.
2. Voor door de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH gefinancierde 
projecten moet aan de volgende 
minimumvoorwaarden worden voldaan:
(a) er moeten minstens drie juridische 
entiteiten deelnemen, die elk in een 
lidstaat of een geassocieerd land moeten 
zijn gevestigd, en waarvan er geen twee in 
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dezelfde lidstaat of geassocieerd land 
mogen zijn gevestigd;
(b) alle drie de juridische entiteiten 
moeten onafhankelijk zijn van elkaar als 
bepaald in artikel 6 van Verordening 
(EG) nr. 1906/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van 
de regels voor de deelname van 
ondernemingen, onderzoekscentra en 
universiteiten aan acties op grond van het 
Zevende Kaderprogramma, en voor de 
verspreiding van onderzoeksresultaten 
(2007-2013);
(c) minstens één juridische entiteit moet 
lid zijn van de Industriegroepering of de 
Onderzoeksgroepering, indien een 
Onderzoeksgroepering wordt opgericht.
3. Juridische entiteiten die aan een project 
willen deelnemen, dienen een consortium 
te vormen en een van hun leden als 
coördinator aan te stellen. Normaal is de 
coördinator een lid van de 
Industriegroepering of een lid van de 
Onderzoeksgroepering, indien een 
Onderzoeksgroepering wordt opgericht. 
Uitzonderingen worden door de raad van 
bestuur goedgekeurd.
4. De minimumvoorwaarde betreffende 
door de Gemeenschappelijke 
Onderneming gefinancierde contracten 
voor diensten en leveringen, 
ondersteuningsacties, studies en 
opleidingsactiviteiten is deelname van één 
juridische entiteit.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de tekst in overeenstemming te brengen met de andere JTI's, zodat 
een consistente, horizontale aanpak kan worden gegarandeerd. Het zou dubbelop - ja zelfs 
wellicht juridisch tegenstrijdig - zijn deze bepalingen zowel in de wettekst als in de statuten te 
vermelden.
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Amendement 15
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen
Subsidiabiliteit

1. De communautaire bijdrage aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
voor de financiering van de OTO&D-
activiteiten wordt toegekend na 
vergelijkende uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen.
2. In uitzonderlijke gevallen kan de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
aanbestedingen uitschrijven indien dit 
passend wordt geacht voor de effectieve 
nastreving van de 
onderzoeksdoelstellingen.
3. Voor dergelijke financiering komen 
private juridische entiteiten in 
aanmerking die de volgende criteria 
vervullen:
(a) zij zijn gevestigd in een lidstaat of 
hebben hun statutaire zetel, centrale of 
hoofdvestiging in een staat die partij bij de 
Overeenkomst betreffende de Europese 
Economische Ruimte is of een 
geassocieerd land of kandidaat-lidstaat is;
(b) zij verrichten binnen de Europese 
Unie of de Europese Economische Ruimte 
relevante activiteiten op het gebied van 
OTO&D, industrialisering of toepassing 
betreffende brandstofcellen en/of 
waterstof en/of hebben concrete plannen 
daartoe in de nabije toekomst.
4. Voor financiering komen eveneens in 
aanmerking:
(a) non-profit publieke lichamen die zijn 
gevestigd in een lidstaat, geassocieerd 
land, kandidaat-lidstaat of binnen de 
EER, met inbegrip van instellingen voor 
middelbaar en hoger onderwijs; 
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(b) internationale organisaties die 
rechtspersoonlijkheid bezitten krachtens 
internationaal publiek recht, alsmede alle 
door dergelijke intergouvernementele 
organisaties opgerichte gespecialiseerde 
agentschappen; 
(c) juridische entiteiten uit derde landen, 
mits de raad van bestuur hun deelname 
bijzonder nuttig acht voor het project.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de tekst in overeenstemming te brengen met de andere JTI's, zodat 
een consistente, horizontale aanpak kan worden gegarandeerd. Het zou dubbelop - ja zelfs 
wellicht juridisch tegenstrijdig - zijn deze bepalingen zowel in de wettekst als in de statuten te 
vermelden.

Amendement 16
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Statuut van de ambtenaren van de 
Europese Gemeenschappen en de 
regeling welke van toepassing is op de 
andere personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen alsmede de regels die 
gezamenlijk door de instellingen van de 
Europese Gemeenschap zijn vastgesteld 
ter uitvoering van dit statuut en deze 
regeling zijn van toepassing op de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH.

1. De Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH werft haar personeel aan 
overeenkomstig de geldende 
arbeidswetgeving van het gastland. De 
Commissie kan zoveel ambtenaren als zij 
nodig acht bij de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH detacheren.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de tekst in overeenstemming te brengen met de andere JTI's, zodat 
een consistente, horizontale aanpak kan worden gegarandeerd.
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Amendement 17
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met betrekking tot haar personeel 
oefent de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH de bij het Statuut van 
de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen aan het tot aanstelling 
bevoegd gezag en de bij de regeling welke 
van toepassing is op de andere 
personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen aan het tot sluiting van 
contracten gemachtigd gezag verleende 
bevoegdheden uit.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de tekst in overeenstemming te brengen met de andere JTI's, zodat 
een consistente, horizontale aanpak kan worden gegarandeerd.

Amendement 18
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In overleg met de Commissie neemt de 
raad van bestuur de nodige 
uitvoeringsmaatregelen aan 
overeenkomstig artikel 110 van het statuut 
van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen en de regeling die van 
toepassing is op de andere 
personeelsleden van deze 
Gemeenschappen.

3. In overleg met de Commissie neemt de 
raad van bestuur de nodige 
uitvoeringsmaatregelen aan met betrekking 
tot de detachering van ambtenaren van de 
Europese Gemeenschappen.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de tekst in overeenstemming te brengen met de andere JTI's, zodat 
een consistente, horizontale aanpak kan worden gegarandeerd.
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Amendement 19
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen
Voorrechten en immuniteiten

Het Protocol inzake voorrechten en 
immuniteiten van de Europese 
Gemeenschappen is van toepassing op de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
en haar personeel.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de tekst in overeenstemming te brengen met de andere JTI's, zodat 
een consistente, horizontale aanpak kan worden gegarandeerd.

Amendement 20
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rapportage, evaluatie en decharge Rapportage, evaluatie en decharge

1. De Commissie dient bij het Europees 
Parlement en de Raad een jaarlijks verslag 
in over de voortgang die de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
heeft gemaakt.

1. De Commissie dient bij het Europees 
Parlement en de Raad een jaarlijks verslag 
in over de voortgang die de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
heeft gemaakt. Dit verslag vermeldt het 
aantal ingediende voorstellen, het aantal 
voor financiering geselecteerde 
voorstellen, de deelnemerstypes (inclusief 
kleine en middelgrote bedrijven) en 
nationale statistische gegevens.

2. Twee jaar na de oprichting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH, 
maar in elk geval niet later dan 2010
houdt de Commissie met hulp van 
onafhankelijke deskundigen een 
tussentijdse evaluatie van de 

2. Uiterlijk op 31 december 2011 en op 
31 december 2014 presenteert de 
Commissie met de hulp van onafhankelijke 
deskundigen opgemaakte tussentijdse 
evaluaties van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH. Deze evaluatie heeft 
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Gemeenschappelijke Onderneming FCH. 
Deze evaluatie heeft betrekking op de 
kwaliteit en efficiëntie van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH en 
de voortgang in het bereiken van de 
doelstellingen. De Commissie deelt de 
conclusies daarvan, vergezeld van haar 
opmerkingen, aan het Europees Parlement 
en de Raad mee.

betrekking op de kwaliteit en efficiëntie 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH en de voortgang in het bereiken van 
de doelstellingen. De Commissie deelt de 
conclusies daarvan, vergezeld van haar 
opmerkingen en, indien van toepassing, 
voorstellen voor de aanpassing van deze 
verordening mede aan het Europees 
Parlement en de Raad.

3. Eind 2017 houdt de Commissie met 
hulp van onafhankelijke deskundigen een 
eindevaluatie van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH. De resultaten van de 
eindevaluatie worden bij het Europees 
Parlement en de Raad ingediend.

3. Uiterlijk zes maanden na de 
beëindiging van de Gemeenschappelijke 
Onderneming maakt de Commissie met de
hulp van onafhankelijke deskundigen een 
eindevaluatie op van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH. 
De resultaten van de eindevaluatie worden 
bij het Europees Parlement en de Raad 
ingediend.

4. Decharge voor de uitvoering van de 
begroting van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH wordt door het 
Europees Parlement verleend op
aanbeveling van de Raad, overeenkomstig 
een procedure die is vastgesteld bij het 
Financieel Reglement van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH.

4. Decharge voor de uitvoering van de 
begroting van de gemeenschappelijke 
onderneming FCH wordt door het 
Europees Parlement verleend onder 
inachtneming van de desbetreffende 
aanbeveling van de Raad.

Or. en

Motivering

Naar analogie met de conclusies van de triloog van 7 maart 2007 over de 
Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER, moet het Europees Parlement de volledige en 
onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid dragen voor het verlenen van kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming FCH.
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Amendement 21
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Intellectuele eigendomsrechten Intellectuele eigendomsrechten

De Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH neemt regels aan voor het gebruik en 
de verspreiding van OTO&D-resultaten, 
met inbegrip van bepalingen betreffende 
de uitoefening, in voorkomende gevallen, 
van bij OTO&D-activiteiten op grond van 
deze verordening gegenereerde 
intellectuele eigendomsrechten. Deze 
regels verzekeren dat OTO&D-resultaten
worden gebruikt en verspreid.

De Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH neemt, op basis van de beginselen 
van Verordening (EG) nr. 1906/2006 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2006 tot vaststelling van de 
regels voor de deelname van 
ondernemingen, onderzoekscentra en 
universiteiten aan acties op grond van het 
zevende kaderprogramma, en voor de 
verspreiding van onderzoeksresultaten 
(2007-2013)1 (hierna de "regels voor 
deelname aan het Zevende 
Kaderprogramma" te noemen), regels aan 
voor het gebruik en de verspreiding van
onderzoeksresultaten, waarbij, voor zover 
nodig, verzekerd wordt dat bij OTD-
activiteiten op grond van deze verordening 
gegenereerde intellectuele eigendom
beschermd wordt en onderzoeksresultaten
worden gebruikt en verspreid. 
1 PB L 391 van 30.12.2006, blz. 1.

Or. en

Motivering

Dit JTI maakt deel uit van KP7. Derhalve moeten de regels inzake intellectuele 
eigendomsrechten zijn gebaseerd op de in de regels voor deelname aan KP7 geformuleerde 
beginselen.

Amendement 22
Bijlage – Artikel I.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doelstellingen en hoofdtaken Hoofdtaken en werkzaamheden
1. De Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH onderneemt activiteiten binnen het 
bestek van KP7 met het oog op het 

1. De voornaamste taken en 
werkzaamheden van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
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mogelijk maken van de marktdoorbraak 
van brandstofcel- en 
waterstoftechnologieën, waarbij men 
commerciële marktkrachten substantiële 
potentiële publieke voordelen laat 
aansturen.

zijn als volgt te omschrijven:

2. De doelstellingen omvatten onder meer:

– Europa wereldwijd een vooraanstaande 
positie geven op het gebied van 
brandstofcel- en waterstoftechnologieën;

a) zorgen voor de oprichting en het 
efficiënte beheer van het Gezamenlijk 
Technologie-initiatief inzake 
Brandstofcellen en Waterstof;

– tot stand brengen van de kritieke massa 
aan onderzoeksinspanningen om 
vertrouwen te geven aan de industrie, 
publieke en private investeerders, 
besluitvormers en andere stakeholders 
teneinde een programma op lange termijn 
aan te vatten;

b) tot stand brengen van de kritieke massa 
aan onderzoeksinspanningen om 
vertrouwen te geven aan de industrie, 
publieke en private investeerders, 
besluitvormers en andere 
belanghebbenden, teneinde een programma 
op lange termijn aan te vatten;

– als hefboom werken voor nieuwe 
industriële, nationale en regionale 
OTO&O-investeringen;

c) als hefboom werken voor nieuwe 
industriële, nationale en regionale 
OTO&O-investeringen;

– bouwen aan de Europese 
Onderzoeksruimte in nauwe samenhang 
met op nationaal en regionaal niveau 
uitgevoerd onderzoek - met inachtneming 
van de subsidiariteit;
– integreren van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie, centraal 
stellen van het realiseren van 
duurzaamheids- en industriële 
concurrentiedoelstellingen betreffende 
kosten, prestatie en duurzaamheid op lange 
termijn en ondervangen van kritieke 
technologiebottlenecks;

d) integreren van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en 
demonstratie, centraal stellen van het 
realiseren van duurzaamheids- en 
industriële concurrentiedoelstellingen 
betreffende kosten, prestatie en 
duurzaamheid op lange termijn en 
ondervangen van kritieke technische
problemen;

– stimuleren van innovatie en het ontstaan 
van nieuwe waardeketens met inbegrip van
KMO’s;

e) stimuleren van innovatie en van het 
ontstaan van nieuwe waardeketens, onder 
meer bij KMO's;

– faciliteren van de interactie tussen 
industrie, universiteiten en 
onderzoekscentra ook betreffende 
fundamenteel onderzoek;

f) faciliteren van de interactie tussen 
industrie, universiteiten en 
onderzoekscentra, ook op het gebied van 
fundamenteel onderzoek;

g) overeenkomstig de doelstellingen van 
het Zevende Kaderprogramma de 
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betrokkenheid van KMO's bij haar 
activiteiten bevorderen;

– stimuleren van de deelname van 
instellingen van alle lidstaten, met inbegrip 
van de nieuwe lidstaten en kandidaat-
lidstaten;

h) stimuleren van de deelname van 
instellingen van alle lidstaten en 
geassocieerde landen;

– uitvoeren van breed opgezet sociaal-
technisch-economisch onderzoek voor het 
beoordelen en monitoren van 
technologische vooruitgang en niet-
technische hinderpalen voor markttoegang;

i) uitvoeren van breed opgezet sociaal-
technisch-economisch onderzoek voor het 
beoordelen en monitoren van 
technologische vooruitgang en niet-
technische hinderpalen voor markttoegang;

– uitvoeren van onderzoek ter 
ondersteuning van de ontwikkeling van 
nieuwe en evaluatie van bestaande 
voorschriften en normen om artificiële 
barrières voor markttoegang te elimineren 
en de onderlinge uitwisselbaarheid, 
interoperabiliteit, grensoverschrijdende 
waterstofhandel en uitvoermarkten te 
ondersteunen terwijl ook een veilige 
werking wordt verzekerd en innovatie niet 
wordt belemmerd;

j) uitvoeren van onderzoek ter 
ondersteuning van de ontwikkeling van 
nieuwe en evaluatie van bestaande 
voorschriften en normen om kunstmatige 
hindernissen voor markttoegang uit de weg 
te ruimen en de onderlinge 
uitwisselbaarheid, interoperabiliteit, 
grensoverschrijdende waterstofhandel en 
uitvoermarkten te ondersteunen terwijl ook 
een veilige werking wordt verzekerd en 
innovatie niet wordt belemmerd;

– verstrekken van betrouwbare informatie 
voor het verbeteren van de 
publieksvoorlichting en het creëren van 
publieke acceptatie betreffende de 
veiligheid van waterstof en de voordelen 
van de nieuwe technologieën voor het 
milieu, de voorzieningszekerheid, 
energiekosten en werkgelegenheid.

k) bekendmaken en verspreiden van 
waardevolle informatie omtrent haar 
werkzaamheden, ook ten behoeve van 
kleine en middelgrote bedrijven en 
onderzoekcentra en verstrekken van 
betrouwbare informatie voor het verbeteren 
van de publieksvoorlichting en het creëren 
van publieke acceptatie betreffende de 
veiligheid van waterstof en de voordelen 
van de nieuwe technologieën voor het 
milieu, de voorzieningszekerheid, 
energiekosten en werkgelegenheid;

3. De hoofdtaken van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
bestaan erin te zorgen voor de oprichting 
en het efficiënte beheer van het 
Gezamenlijk Technologie-initiatief inzake 
Brandstofcellen en Waterstof.
4. Deze rol omvat:
– het opzetten en uitvoeren van een 
meerjarig onderzoeksactiviteitenplan;

l) opzetten en uitvoeren van een meerjarig 
onderzoeksactiviteitenplan;

– het vastleggen van de communautaire m) vastleggen van de communautaire
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financiering en mobiliseren van de 
middelen van de private sector en andere 
middelen van de publieke sector die nodig 
zijn voor de uitvoering van haar OTO&D-
activiteiten;

financiering en mobiliseren van de 
middelen van de private sector en andere 
middelen van de publieke sector die nodig 
zijn voor de uitvoering van haar OTD-
activiteiten;

– het verzekeren van de deugdelijke 
uitvoering van de OTO&D-activiteiten en 
het deugdelijk financieel beheer van de 
middelen;

n) verzekeren van de deugdelijke 
uitvoering van de OTD-activiteiten en het 
deugdelijk financieel beheer van de 
middelen;

– het samenwerken met en raadplegen 
van de Groep van lidstaten op hoog 
niveau; 
– het samenwerken met en raadplegen 
van het Wetenschappelijk Comité; 
– het organiseren van jaarlijkse 
bijeenkomsten van de Algemene 
Vergadering van Stakeholders;
– het communiceren en verspreiden van 
informatie over de projecten, met inbegrip 
van de naam van de deelnemers, de 
resultaten van de OTO&D-activiteiten en 
de hoogte van de financiële bijdrage van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH;

o) communiceren en verspreiden van 
informatie over de projecten, waaronder de 
naam van de deelnemers, de resultaten van 
de OTD-activiteiten en de hoogte van de 
financiële bijdrage van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH;

– het op de hoogte brengen van de 
juridische entiteiten die een 
subsidieovereenkomst met de 
gemeenschappelijke onderneming FCH 
hebben gesloten van de mogelijkheden te 
lenen van de Europese Investeringsbank, 
met name de in het kader van het Zevende 
Kaderprogramma opgezette Risicodelende 
Financieringsfaciliteit;

p) de juridische entiteiten die een 
subsidieovereenkomst met de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
hebben gesloten op de hoogte brengen van 
de leenfaciliteiten van de Europese 
Investeringsbank, met name de in het kader 
van het zevende kaderprogramma 
opgezette Risicodelende 
Financieringsfaciliteit;

– het verzekeren van een hoog niveau van 
transparantie en eerlijke concurrentie onder 
gelijke toegangsvoorwaarden voor alle 
gegadigden voor deelname aan de 
onderzoeks- en demonstratieactiviteiten 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH, ongeacht of deze al dan niet lid zijn 
van de Onderzoeksgroepering of de 
Industriegroepering, (met name kleine en 
middelgrote ondernemingen);

q) waarborgen van een hoog niveau van 
transparantie en eerlijke concurrentie onder 
gelijke toegangsvoorwaarden voor alle 
gegadigden voor deelname aan de 
onderzoeks- en demonstratieactiviteiten 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH, ongeacht of deze al dan niet lid zijn 
van de Onderzoeksgroepering of de 
Industriegroepering, (met name kleine en 
middelgrote ondernemingen);

– het volgen van de internationale 
ontwikkelingen op het gebied en het 

r) volgen van de internationale 
ontwikkelingen op dit gebied en aangaan 
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aangaan van internationale samenwerking 
wanneer dit nodig is.

van internationale samenwerking wanneer 
dit nodig is;

s) nauwe samenwerking tot stand brengen 
en zorg dragen voor de coördinatie met 
het kaderprogramma voor onderzoek en 
met andere activiteiten, instanties en 
belanghebbenden op EU-, nationaal en 
internationaal niveau;
t) bewaken van de voortgang bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH;

u) uitvoeren van alle andere voor de 
verwezenlijking van haar doelstellingen 
vereiste activiteiten. 

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de tekst in overeenstemming te brengen met de andere JTI's, zodat 
een consistente, horizontale aanpak kan worden gegarandeerd. Een van de voornaamste 
taken van het JTI bestaat erin innovatie in KMO's en de oprichting van nieuwe bedrijven en 
starters te bevorderen. 

Amendement 23
Bijlage – Artikel I.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Leden en belangengroeperingen Leden

1. De oprichtende leden van de 
gemeenschappelijke onderneming FCH 
(hierna de "oprichtende leden" genoemd) 
zijn:

1. De oprichtende leden van de 
gemeenschappelijke onderneming FCH 
(hierna de "oprichtende leden" genoemd) 
zijn:

–  Europese Gemeenschap, 
vertegenwoordigd door de Europese 
Commissie, en

a) de Europese Gemeenschap, 
vertegenwoordigd door de Europese 
Commissie, en

–  IVZW naar Belgisch recht Europese 
Industriegroepering Gezamenlijk 
Technologie-initiatief Brandstofcellen en 
Waterstof (hierna de "Industriegroepering" 
genoemd).

b) na aanvaarding van de statuten, de
Europese Industriegroepering Gezamenlijk 
Technologie-initiatief Brandstofcellen en 
Waterstof (IVZW) (hierna de 
"Industriegroepering" te noemen), een 



PR\707563NL.doc 29/43 PE402.530v01-00

NL

non-profit organisatie naar Belgisch recht 
die ten doel heeft bij te dragen tot het 
bereiken van de doelstellingen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH.

2. De Industriegroepering: 2. De Industriegroepering:

–  is een non-profit organisatie die tot doel 
heeft bij te dragen tot het bereiken van de 
doelstellingen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH;
–  is rechtsgeldig opgericht naar Belgisch 
recht en opereert in het kader van haar 
geregistreerde statuten, die naar behoren 
zijn aangenomen om te dienen voor het 
Gezamenlijk Technologie-initiatief;
– zorgt ervoor dat haar bijdrage in de 
middelen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH overeenkomstig artikel 
5 van deze verordening vooraf als een 
bijdrage in contanten wordt verstrekt ter 
dekking van 50% van de exploitatiekosten 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH en voor de start van elk boekjaar naar 
de begroting van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH wordt overgeboekt;

– zorgt ervoor dat haar bijdrage in de 
middelen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH overeenkomstig de 
bepalingen van deze verordening vooraf 
als een bijdrage in contanten wordt 
verstrekt ter dekking van 50% van de 
exploitatiekosten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH en 
voor de start van elk boekjaar naar de 
begroting van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH wordt overgeboekt;

– zorgt ervoor dat de bijdrage van de 
industrie tot de uitvoering van de door de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
gefinancierde OTO&D-activiteiten in 
natura wordt verstrekt en, berekend op 
jaarbasis, minimaal 50% van de totale 
projectkosten dekt;

– zorgt ervoor dat de bijdrage van de 
industrie aan het voltooien van door de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
gefinancierde OTD-activiteiten minstens 
even groot is als de communautaire 
bijdrage;

– staat open voor lidmaatschap van elke 
private juridische entiteit (met inbegrip van 
kleine en middelgrote ondernemingen) die 
opgericht is overeenkomstig het recht van 
een lidstaat, geassocieerd land of EER-
staat en haar statutaire zetel, centraal 
beheer of hoofdvestiging heeft binnen het 
bovenbedoelde gebied, mits zij in Europa 
actief is op het gebied van brandstofcellen 
en waterstof en zich ertoe verbindt bij te 
dragen tot de realisering van de 
doelstellingen en in de middelen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH.

– staat open voor het lidmaatschap, onder 
billijke voorwaarden, van elke private 
juridische entiteit (met inbegrip van 
KMO's) die opgericht is overeenkomstig 
het recht van een lidstaat of geassocieerd 
land en haar statutaire zetel, centraal 
beheer of hoofdvestiging binnen het 
bovenbedoelde gebied heeft, mits zij in 
Europa actief is op het gebied van 
brandstofcellen en waterstof en zich tot 
doel stelt bij te dragen aan de realisering 
van de doelstellingen en aan de middelen 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
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FCH.
3. Een Onderzoeksgroepering, die non-
profit onderzoeksorganisaties, 
universiteiten en onderzoekscentra 
vertegenwoordigt, kan lid worden na de 
oprichting van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH, mits een entiteit voor 
de vertegenwoordiging van de 
onderzoeksgemeenschap is opgericht. De 
aanvraag tot lidmaatschap van de 
Onderzoeksgroepering wordt gericht aan 
en goedgekeurd door de raad van bestuur.

3. Een onderzoeksgroepering kan lid 
worden na de oprichting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH, 
mits zij de onderhavige statuten heeft 
aanvaard.

4. De Onderzoeksgroepering: 4. De Onderzoeksgroepering:
– is een non-profit organisatie die tot doel 
heeft bij te dragen tot het bereiken van de 
doelstellingen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH;

– is een non-profit organisatie die tot doel 
heeft bij te dragen tot het bereiken van de 
doelstellingen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH;

– is rechtsgeldig opgericht naar Belgisch 
recht en opereert in het kader van haar 
geregistreerde statuten, die naar behoren 
zijn aangenomen om te dienen voor het 
Gezamenlijk Technologie-initiatief;

– is rechtsgeldig opgericht naar Belgisch 
recht en opereert in het kader van haar 
geregistreerde statuten, die naar behoren 
zijn aangenomen om te dienen voor het 
Gezamenlijk Technologie-initiatief;

– zorgt ervoor dat haar bijdrage in de 
middelen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH vooraf als een bijdrage 
in contanten wordt verstrekt ter dekking 
van 1/12 van de exploitatiekosten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH en 
voor de start van elk boekjaar naar de 
begroting van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH wordt overgeboekt;

– zorgt ervoor dat haar bijdrage in de 
middelen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH vooraf als een bijdrage 
in contanten wordt verstrekt ter dekking 
van 1/20 van de exploitatiekosten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH en 
voor de start van elk boekjaar naar de 
begroting van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH wordt overgeboekt;

– staat open voor lidmaatschap van elke 
non-profit onderzoeksorganisatie, 
universiteit of onderzoekscentrum 
gevestigd in een lidstaat, geassocieerd 
land of kandidaat-lidstaat.
5. Een oprichtend lid kan zijn lidmaatschap 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH beëindigen. De Gezamenlijke 
Onderneming FCH wordt dan geliquideerd 
overeenkomstig artikel I.22.

5. Een oprichtend lid kan zijn lidmaatschap 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH beëindigen. De Gezamenlijke 
Onderneming FCH wordt dan geliquideerd 
overeenkomstig artikel I.22.

6. De Onderzoeksgroepering kan haar 
lidmaatschap van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH beëindigen. De 

6. De Onderzoeksgroepering kan haar 
lidmaatschap van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH beëindigen. De 
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beëindiging wordt effectief en 
onherroepelijk zes maanden na 
kennisgeving aan de oprichtende leden 
waarna aan het uittredende lid decharge 
wordt verleend voor alle andere 
verplichtingen dan die welke door de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
vóór de beëindiging van het lidmaatschap 
zijn goedgekeurd.

beëindiging wordt effectief en 
onherroepelijk zes maanden na 
kennisgeving aan de oprichtende leden 
waarna aan het uittredende lid decharge 
wordt verleend voor alle andere 
verplichtingen dan die welke door de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
vóór de beëindiging van het lidmaatschap 
zijn goedgekeurd.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de tekst in overeenstemming te brengen met de andere JTI's, zodat 
een consistente, horizontale aanpak kan worden gegarandeerd. Het is van belang dat de 
onderzoeksgemeenschap ten volle wordt betrokken bij het JTI, aangezien wetenschappelijk 
onderzoek vanaf de allereerste beginstadia een belangrijk onderdeel van haar toekomstige 
werkprogramma vormt. Ten einde voor de onderzoeksgemeenschap geen onnodig hoge 
barrière voor deelname aan de Gemeenschappelijke Onderneming te creëren, moet haar 
bijdrage in de lopende kosten navenant zijn. 

Amendement 24
Bijlage – Artikel I.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoerende organen van de 
gemeenschappelijke onderneming FCH 
zijn de raad van bestuur en het 
Programmabureau. De adviesorganen 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH zijn de Groep van lidstaten op hoog 
niveau, de Algemene Vergadering van 
Stakeholders en het Wetenschappelijk 
Comité.

1. De organen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH zijn:

(a) de raad van bestuur,

(b) de uitvoerend directeur,

(c) het Wetenschappelijk Comité.

2. Voor specifieke taken die niet onder de 
normale bevoegdheid van een van deze 
instanties vallen, is de raad van bestuur 
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het bevoegde orgaan. 
3. De Groep van lidstaten op hoog niveau 
en de Algemene Vergadering van 
Stakeholders fungeren als externe 
adviesorganen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de tekst in overeenstemming te brengen met de andere JTI's, zodat 
een consistente, horizontale aanpak kan worden gegarandeerd met betrekking tot de in de 
wettekst en de statuten opgenomen bepalingen.

Amendement 25
Bijlage – Artikel I.5 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van bestuur kiest zijn voorzitter. 
De voorzitter wordt verkozen voor 2 jaar.

4. De raad van bestuur benoemt zijn 
voorzitter uit de vertegenwoordigers van 
de Industriegroepering. De voorzitter 
wordt benoemd voor een jaar en kan 
eenmaal worden herbenoemd. De 
vertegenwoordiger van het midden- en 
kleinbedrijf en de vertegenwoordiger van 
de Onderzoeksgroepering worden tot 
ondervoorzitter benoemd.

Or. en

Motivering

Aangezien het hier een initiatief vanuit het bedrijfsleven betreft, is het zaak nadrukkelijk aan 
te geven dat een vertegenwoordiger van de Industriegroepering als ondervoorzitter moet 
fungeren. Daarnaast moet de invoering van een rouleersysteem voor het voorzitterschap 
worden overwogen om te waarborgen dat er geen specifiek sectoraal belang de bovenhand 
krijgt.  Deze formulering wordt ook gebruikt in het JTI Clean Sky. Ten slotte dient de 
belangrijke rol van het midden- en kleinbedrijf en de onderzoeksgemeenschap te worden 
geïnstitutionaliseerd door hun vertegenwoordigers tot ondervoorzitter te benoemen. 
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Amendement 26
Bijlage – Artikel I.5 – lid 15 – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de goedkeuring van oproepen tot het 
indienen van voorstellen;

Or. en

Motivering

De uitvoerend directeur is weliswaar verantwoordelijk voor de formulering van oproepen tot 
het indienen van voorstellen en het Programmabureau is verantwoordelijk voor het aansturen 
van de lancering van dergelijke uitnodigingen, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid 
dient te liggen bij de raad van bestuur.

Amendement 27
Bijlage – Artikel I.6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Uit een lijst van door de Commissie 
voorgestelde kandidaten wijst de raad van 
bestuur de uitvoerend directeur aan voor 
een eerste periode van maximaal drie jaar. 
Na een evaluatie van de prestaties van de 
uitvoerend directeur kan de raad van 
bestuur het mandaat eenmalig voor een 
duur van maximaal vier jaar verlengen.

8. De raad van bestuur wijst de uitvoerend 
directeur aan voor een periode van 
drie jaar, na een in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en in andere algemeen 
toegankelijke tijdschriften of op 
internetsites gepubliceerde oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling. 
Na een evaluatie van de prestaties van de 
uitvoerend directeur kan de raad van 
bestuur het mandaat eenmalig voor een 
duur van maximaal vier jaar verlengen, 
waarna er eenzelfde oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling 
dient te worden gepubliceerd. 

Or. en
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Amendement 28
Bijlage – Artikel I.7 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het Wetenschappelijk Comité heeft de 
volgende taken:

4. Het Wetenschappelijk Comité heeft de 
volgende taken:

– adviesverlening over de relevantie en 
voortgang van de jaarlijkse OTO&D-
activiteiten en aanbeveling van 
wijzigingen;

a) adviesverlening over de 
wetenschappelijke prioriteiten met 
betrekking tot voorstellen voor eenjarige 
en meerjarige 
onderzoeksactiviteitenplannen;

– adviesverlening over de 
wetenschappelijke prioriteiten voor het 
meerjarige OTO&D-activiteitenplan;

b) advies uitbrengen over de in het 
jaarlijkse activiteitenverslag beschreven 
wetenschappelijke prestaties;

– adviseren van de raad van bestuur over 
de in het jaarlijkse activiteitenverslag 
beschreven wetenschappelijke prestaties.

c) advies uitbrengen over de samenstelling 
van de comités voor collegiale toetsing.

Or. en

Motivering

De specifieke rol en de taken van het Wetenschappelijk Comité moeten duidelijk worden 
omschreven, aangezien wetenschappelijk onderzoek met name in de aanvangsstadia een 
belangrijk bestanddeel zou moeten uitmaken van het werk van de Gemeenschappelijke 
Onderneming. 

Amendement 29
Bijlage – Artikel I.8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De totale bijdrage van de Gemeenschap 
uit het Zevende Kaderprogramma aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
ter dekking van de exploitatie- en 
beleidskosten voor OTO&D-activiteiten 
bedraagt niet meer dan 470 miljoen EUR. 
De exploitatiekosten zullen naar 
verwachting niet meer bedragen dan 20 
miljoen EUR.

1. De Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH wordt gezamenlijk door de leden 
gefinancierd met financiële bijdragen via 
voorafbetalingen, en met bijdragen in 
natura van de juridische entiteiten die aan 
de activiteiten deelnemen. De 
exploitatiekosten van de Gezamenlijke 
Onderneming FCH worden van meet af 
aan in gelijke mate contant gedekt door de 
Gemeenschap en de Industriegroepering. 
Van zodra de Onderzoeksgroepering lid 
wordt van de Gemeenschappelijke 
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Onderneming FCH, draagt zij voor 1/20 
bij in de exploitatiekosten en wordt de 
bijdrage van de Commissie in de 
exploitatiekosten dienovereenkomstig 
verlaagd. De totale bijdrage van de 
Gemeenschap in de exploitatiekosten van 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH bedraagt niet meer dan 20 miljoen 
EUR.  Indien de bijdrage van de 
Gemeenschap ten dele ongebruikt blijft, 
kan dat gedeelte beschikbaar worden 
gesteld voor de activiteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH.

Or. en

Amendement 30
Bijlage – Artikel I.9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel I.9 bis

Uitvoering van OTD-activiteiten

1. De Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH ondersteunt OTD-activiteiten die tot 
stand komen op basis van open en 
vergelijkende uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen, onafhankelijke 
evaluatie en de sluiting voor elk project 
van een subsidieovereenkomst en een 
consortiumovereenkomst.
2. In uitzonderlijke gevallen kan de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
aanbestedingen uitschrijven indien dit 
nodig wordt geacht voor de effectieve 
verwezenlijking van de 
onderzoeksdoelstellingen.
3. De Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH stelt de procedures en mechanismen 
vast voor de uitvoering, supervisie en 
controle van subsidieovereenkomsten.
4. De subsidieovereenkomst:
– voorziet in de nodige regelingen voor de 
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uitvoering van de OTD-activiteiten;
– voorziet in de nodige financiële 
regelingen en regels betreffende het in 
artikel 17 van deze verordening bedoelde 
beleid inzake intellectuele 
eigendomsrechten;
– regelt de verhouding tussen het 
projectconsortium en de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH.
5. De consortiumovereenkomst wordt door 
de projectdeelnemers gesloten vóór de 
sluiting van de subsidieovereenkomst. Zij:
– voorziet in de nodige regelingen voor de 
uitvoering van de subsidieovereenkomst;
– regelt de verhouding tussen de 
deelnemers aan een project, met name 
inzake de intellectuele eigendomsrechten.

Or. en

Motivering

Een van de voornaamste taken van de Gemeenschappelijke Overeenkomst bestaat erin de 
O&O- en inzetactiviteiten van de overeenkomst ten uitvoer te leggen. Daarom lijkt het 
wenselijk de bepalingen met betrekking tot de implementatie van deze activiteiten in een 
specifiek artikel onder te brengen.

Amendement 31
Bijlage – Artikel I.10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Subsidiabiliteit Financiering van activiteiten
1. De bijdrage van de Gemeenschap aan 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH wordt gebruikt voor de financiering 
van OTO&D-activiteiten na vergelijkende 
uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen.

1. Voor financiering komen in 
aanmerking:

a) in een lidstaat of een geassocieerd land 
gevestigde juridische entiteiten;
b) internationale organisaties die 
rechtspersoonlijkheid bezitten krachtens 
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internationaal publiek recht, alsmede alle 
door die organisaties opgerichte 
gespecialiseerde agentschappen;
c) juridische entiteiten uit derde landen, 
mits de raad van bestuur hun deelname 
bijzonder nuttig acht voor het project.

2. In uitzonderlijke gevallen kan de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
aanbestedingen uitschrijven indien dit 
nodig wordt geacht voor de effectieve 
nastreving van de 
onderzoeksdoelstellingen.

2. Om in aanmerking te komen voor 
financiering door de Gemeenschap, 
dienen de bij de uitvoering van OTD-
activiteiten gemaakte kosten te zijn 
vrijgesteld van belasting over de 
toegevoegde waarde.

3. Voor dergelijke financiering komen 
private juridische entiteiten in 
aanmerking die de volgende criteria 
vervullen:

3. Het financieringsplafond van de 
communautaire financiële bijdrage aan 
projecten dient te voldoen aan de regels 
voor deelname aan het Zevende 
Kaderprogramma. Indien lagere 
financieringsplafonds nodig zijn om aan 
de in artikel I.8 bedoelde beginselen 
inzake gelijke bijdragen te voldoen, moet 
de bewuste verlaging in een juiste 
verhouding te staan tot de 
bovengenoemde financieringsplafonds 
van de regels voor deelname aan het 
Zevende Kaderprogramma, gespreid over 
alle categorieën deelnemers aan elk 
individueel project.

(a) zij zijn gevestigd in een lidstaat of 
hebben hun statutaire zetel, centrale of 
hoofdvestiging in een staat die partij bij de 
Overeenkomst betreffende de Europese 
Economische Ruimte is of een 
geassocieerd land of kandidaat-lidstaat is;
(b) zij verrichten binnen de Europese 
Unie of de Europese Economische Ruimte 
relevante activiteiten op het gebied van 
OTO&D, industrialisering of toepassing 
betreffende brandstofcellen en/of 
waterstof en/of hebben concrete plannen 
daartoe in de nabije toekomst.
4. Voor financiering komen eveneens in 
aanmerking:
(a) non-profit publieke lichamen die zijn 
gevestigd in een lidstaat, geassocieerd 
land, kandidaat-lidstaat of binnen de 
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EER, met inbegrip van instellingen voor 
middelbaar en hoger onderwijs; 
(b) internationale organisaties die 
rechtspersoonlijkheid bezitten krachtens 
internationaal publiek recht, alsmede alle 
door dergelijke intergouvernementele 
organisaties opgerichte gespecialiseerde 
agentschappen; 
(c) juridische entiteiten uit derde landen, 
mits de raad van bestuur hun deelname 
bijzonder nuttig acht voor het project.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de tekst in overeenstemming te brengen met de andere JTI's, zodat 
een consistente, horizontale aanpak kan worden gegarandeerd. Gerelateerd aan het 
amendement op artikel 7. 

Amendement 32
Bijlage – Artikel I.16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De leden van het personeel van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
zijn tijdelijke functionarissen en 
arbeidscontractanten en hebben een 
contract van bepaalde duur dat éénmaal 
kan worden verlengd tot in totaal niet 
meer dan zeven jaar.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de tekst in overeenstemming te brengen met de andere JTI's, zodat 
een consistente, horizontale aanpak kan worden gegarandeerd.
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Amendement 33
Bijlage – Artikel I.19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel I.19 Schrappen
1. De Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH ondersteunt OTO&D-activiteiten na 
vergelijkende uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen, onafhankelijke 
evaluatie en de sluiting voor elk project 
van een subsidieovereenkomst en een 
consortiumovereenkomst.
2. De Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH stelt de procedures en mechanismen 
in voor de uitvoering, supervisie en 
controle van subsidieovereenkomsten.
3. De subsidieovereenkomst:
– voorziet in de nodige regelingen voor de 
uitvoering van de OTO&D-activiteiten;
– voorziet in de nodige financiële 
regelingen en de regels betreffende de 
intellectuele eigendomsrechten op basis 
van de beginselen als opgenomen in 
artikel I.24;
– regelt de verhouding tussen het 
projectconsortium en de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH.
4. De consortiumovereenkomst:
– wordt door de projectdeelnemers 
gesloten vóór de sluiting van de 
subsidieovereenkomst;
– voorziet in de nodige regelingen voor de 
uitvoering van de subsidieovereenkomst;
– regelt de verhouding tussen de 
deelnemers aan een project, met name 
inzake de intellectuele eigendomsrechten.

Or. en

Motivering

De tekst van dit artikel zit al in andere artikelen verwerkt en kan derhalve worden geschrapt.
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TOELICHTING

Waterstof is het meest abondante en tevens het lichtste element in het universum. Onze 
astronauten maken al 50 jaar zonder problemen gebruik van door waterstof aangedreven 
brandstofcellen. Met dit voorstel keert waterstof weer naar de aarde terug als een van de 
voornaamste pijlers van de Europese strategie ter bestrijding van klimaatverandering en als 
instrument om de derde industriële revolutie vorm te geven.

Energie en klimaatverandering zijn voor de EU topprioriteiten. De zeer ambitieuze 
doelstellingen die de Europese Raad vorig jaar heeft geformuleerd, hebben inmiddels concreet 
gestalte gekregen in de recente voorstellen van de Commissie. Daarbij mag echter niet uit het 
oog worden verloren dat de waterstofeconomie haar voornaamste inspiratiebron vond in de 
visie welke tot uitdrukking kwam in de toespraak die voormalig Commissievoorzitter Prodi 
heeft gegeven op een in 2003 gegeven conferentie, waarin hij verklaarde: "Maar laten wij er 
geen misverstand over bestaan wát het is dat het Europese waterstofprogramma werkelijk tot 
een visionair programma maakt, namelijk het feit dat het nadrukkelijk onze doelstelling is om 
tegen het midden van deze eeuw stapsgewijs toe te werken naar een volledig geïntegreerde 
waterstofeconomie, die gebaseerd is op hernieuwbare energiebronnen"1.

In aansluiting op dit langetermijnperspectief heeft het Europees Parlement vorig jaar mei een 
schriftelijke verklaring2 aangenomen  waarin het ervoor pleitte "vóór 2025 in alle lidstaten 
van de EU een gedecentraliseerde bottom up-waterstofinfrastructuur op te zetten” als een van 
de pijlers van de derde industriële revolutie.

Het Technologieplatform inzake Brandstofcellen en Waterstof heeft een belangrijke rol 
gespeeld bij de coördinatie van de Europese inspanningen om te komen tot een volledig 
geïntegreerde waterstofeconomie door de ontwikkeling van een Strategische 
Onderzoeksagenda (een factor waarmee bij de uitwerking van een Europees strategisch plan 
voor energietechnologie  terdege rekening moet worden gehouden3). In het kader van het 
Technologieplatform is tevens een Uitvoeringsplan ontwikkeld, dat ertoe strekt een 
belangrijke rol toe te bedelen aan het nieuwe energiemodel van Europa voor waterstof- en 
brandstofceltechnologieën. Dit plan voorziet in vier innovatie- en ontwikkelingsactiviteiten, 
namelijk  voor waterstoftransport, duurzame waterstofproductie, brandstofcellen en vroege 
markten4.

Het concept van gezamenlijke technologie-initiatieven (JTI's) is in het kader van het 7de 
kaderprogramma geïntroduceerd als een nieuw mechanisme om op onderzoekgebied in 
Europees verband publiek-private partnerschappen voor de lange termijn te verwezenlijken 
waarvan de doelstellingen qua omvang en reikwijdte zodanig zijn dat een minder strakke 
coördinatie en ondersteuning via de traditionele instrumenten als ontoereikend wordt 

                                               
1 “Waterstof, de energiedrager van de toekomst", toespraak door Romano Prodi , voorzitter van de Europese 

Commissie, 16 juni 2003.
2 Schriftelijke verklaring over een groene waterstofeconomie en een derde industriële revolutie in Europa door 

middel van een partnerschap met betrokken regio's, KMO's en organisaties van het maatschappelijk 
middenveld, Europees Parlement 16/2007.

3 "Een Europees strategisch plan voor energietechnologie (SET-Plan) - Naar een koolstofarme toekomst" -
COM(2007)723. 

4 https://www.hfpeurope.org/uploads/2097/HFP_IP06_FINAL_20APR2007.pdf
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beschouwd. Tot dusver zijn er reeds vier JTI's opgezet, namelijk op het gebied van 
innovatieve geneesmiddelen, ingebedde systemen, luchtvaart en nano-elektronica. 

Dit voorstel beoogt daaraan een vijfde JTI toe te voegen op het gebied van brandstofcellen en 
waterstof, hetgeen een logische keuze is. De uitdagingen waarmee de EU zich op het gebied 
van de continuïteit van de energievoorziening, het temperen van de gevolgen van de 
klimaatverandering en duurzame ontwikkeling geconfronteerd ziet, brengt met zich mee dat 
de ontwikkeling en introductie van schonere en energie-efficiëntere technologieën in termen 
van energieomzetting, -vervoer en gebruik moeten worden gestimuleerd. Brandstofcellen en 
waterstoftechnologieën beschikken over het potentieel om op een substantiële manier aan de 
verwezenlijking van deze doelstellingen bij te dragen. Brandstofcellen zijn bijzonder stille, 
zeer efficiënte energieconvertoren, die brandstoffen en zuurstof via een elektrochemisch 
proces rechtstreeks omzetten in elektriciteit, warmte en water. Aangezien brandstofcellen op 
diverse brandstoffen kunnen werken, brengen zij meer variatie in de energiemix voor de 
vervoerssector (die momenteel voor 98% is aangewezen op aardolie), vergemakkelijken zij de 
integratie van hernieuwbare elektriciteit in de energiemarkt en bieden zij in combinatie met 
het gebruik van waterstof een intrinsiek schone vorm van energieomzetting.

Naast milieuvoordelen bieden zij echter ook economisch potentieel. Brandstofcellen kunnen 
namelijk van grote invloed zijn op de economische concurrentiecapaciteit, aangezien zij 
kunnen worden gebruikt voor een breed scala van energieverbruikende toepassingen, 
variërend van draagbare elektronische apparatuur (zoals mobiele telefoons en mp3-spelers) tot 
auto's met waterstofmotoren. Daar komt nog bij dat vroege marktdeelnemers, doordat het hier 
zogenaamde doorbraaktechnologieën betreft, op mondiale schaal belangrijke commerciële 
voordelen kunnen genereren.

Het laat zich echter aanzien dat de bewuste technologieën niet zo snel commercieel 
beschikbaar zullen zijn als wenselijk is. Een en ander is het gevolg van markttekortkomingen 
die vaak inherent zijn aan de ontwikkeling en invoering van nieuwe technologieën, zoals 
neveneffecten in de sfeer van knowhow en praktische toepassingen, netwerkexterne factoren, 
en onvolledige informatievoorziening. Deze tekortkomingen worden nog verergerd door de 
lange doorlooptijd en de hoge mate van coördinatie die in deze sector noodzakelijk is. Het feit 
dat het momenteel ontbreekt aan een geïntegreerde overheidsstrategie voor de lange termijn 
op O&O-gebied weerhoudt Europese bedrijven er vaak van om meer geld in deze sector te 
investeren, hetgeen ertoe heeft geleid dat de particuliere O&O-investeringen in de VS 
ongeveer achtmaal zo groot zijn als in Europa. Het gevolg is dat de EU op Japan en Noord-
Amerika 5 jaar achterligt op het gebied van de demonstratie van brandstofcelvoertuigen.

Het opzetten van een JTI op dit gebied valt dan ook zeer toe te juichen. Door de krachten van 
alle belanghebbenden te bundelen en een langetermijnverbintenis te creëren biedt dit JTI  de 
garantie dat de op te zetten research- en ontwikkelingsactiviteiten worden uitgevoerd op een 
gestroomlijnde, niet-gefragmenteerde manier, dat door zakelijke belangen gedreven 
initiatieven worden gestimuleerd en dat de nadruk komt te liggen op de meest veelbelovende 
toepassingen op deze innovatieve markt.  Een en ander zal de overgang naar een duurzame 
energie-economie bespoedigen, waarborgen dat Europa een leidende rol vervult in de 
mondiale technologische ontwikkeling, de concurrentiepositie van Europa aanzienlijk 
versterken (vooral voor kleine en middelgrote bedrijven) en op lange termijn richting geven 
aan het Europese energiebeleidsinstrumentarium. 
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De rapporteur onderkent het kapitale belang van dit JTI als eerste stap naar de invoering van 
een ambitieuzere Europa-brede strategie om brandstofcellen en waterstof te positioneren als 
cruciale ontsluitende technologieën die een beslissende bijdrage kunnen leveren aan energie-, 
vervoers-, milieu- en duurzame groeimaatregelen in heel Europa. De oprichting van de 
Industriegroepering vormt een overtuigend bewijs voor het engagement van het Europese 
bedrijfsleven in deze richting. De omvang van de inspanningen die nodig zijn om de 
doelstellingen van het JTI te verwezenlijken (en die volgens de ramingen van het 
Technologieplatform voor de komende acht jaar kunnen worden becijferd op 7,4 miljard 
EUR)1 wordt echter niet weerspiegeld in het onderhavige budgetteringsvoorstel, dat slechts 
470 miljoen EUR beloopt.   Indien wij onze ambities op dit terrein echt willen waarmaken, 
moeten wij bereid zijn de mogelijkheid te overwegen om van de tussentijdse herziening van 
het zevende kaderprogramma gebruik te maken om ons serieus te herbezinnen op de 
financiële verplichting die wij als EU willen aangaan in het licht van de resultaten van het JTI 
Waterstof en van het algehele effect van en de vooruitzichten voor brandstofcellen en 
waterstoftechnologieën in Europa. 

Daarnaast moeten wij tevens in onze overwegingen betrekken dat, willen wij de overgang 
naar het nieuwe ambitieuze energiemodel dat Europa de wereld wil voorhouden als 
instrument om de klimaatverandering daadwerkelijk te bestrijden, de waterstofsector 
spectaculaire resultaten te zien zal moeten geven die alleen kunnen worden bereikt indien het 
beleid beter wordt gecoördineerd met alle nationale brandstofcel- en waterstofprogramma's en 
geavanceerde innovatieve technologieplatforms, alsook met de activiteiten die het 
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek in deze sector ontplooit.

Bovendien moet ook dringend een oplossing worden gevonden voor de bestaande 
regelgevingsbarrières en moet een duidelijk regelgevingskader worden gecreëerd om de voor 
investeringen vanuit de particuliere sector noodzakelijke voorwaarden te creëren. In die zin 
valt het dan ook toe te juichen dat de Commissie samen met dit voorstel ook met een reeks 
technische en veiligheidsnormen komt voor zowel waterstofvoertuigen als voor de 
waterstoftankinstallaties die nodig zijn om de benodigde infrastructuur snel van de grond te 
krijgen.  

En als laatste, maar daarom niet minder belangrijk element zij gewezen op de noodzaak om 
op vroege toepassingsmarkten te zorgen voor voldoende financiële stuwkracht om de 
marktintroductie van op waterstof gebaseerde energiesystemen en voertuigen te faciliteren. 
Een en ander kan worden bewerkstelligd door toepassing van stimuleringsmaatregelen naar 
het voorbeeld van die welke al in gebruik zijn voor duurzame energievormen en door 
optimale gebruikmaking van de bestaande middelen van de Europese Investeringsbank en van 
de op regionaal en nationaal niveau beschikbare financieringsmiddelen.

Ten slotte worden er een aantal amendementen voorgesteld om het voorstel aan te scherpen;

1. Er moet nóg meer werk worden gemaakt van en meer het accent worden gelegd op het 
innovatief potentieel van kleine en middelgrote bedrijven en de specifieke hinderpalen 
waarmee zij worden geconfronteerd, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot 

                                               
1 https://www.hfpeurope.org/uploads/2097/HFP_IP06_FINAL_20APR2007.pdf
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onderzoeksinfrastructuur. Daarom wordt de rol van kleine en middelgrote bedrijven en 
hun specifieke situatie speciaal vermeld in de doelstellingen en taken van de 
Gemeenschappelijke Onderneming.

2. Ook moet de nodige aandacht worden besteed aan het belang van doorbraakgericht 
onderzoek. Zoals ook is aangegeven in het Uitvoeringsplan, dient onderzoek vooral in de 
aanvangsstadia een belangrijk onderdeel te vormen van de activiteiten van het JTI, 
aangezien er nog steeds behoefte is aan belangrijke doorbraken op onderzoeksgebied. 
Naar schatting zal circa 1/3 van de geplande middelen moeten worden besteed aan O&O-
activiteiten. In dit verband is het eveneens van groot belang dat de researchgemeenschap 
(inclusief het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek) nauw bij de werkzaamheden 
in het kader van het JTI wordt betrokken  en dat er voor hen geen onnodig hoge barrière 
wordt gecreëerd om een Onderzoeksgroepering te vormen en zich bij de 
Gemeenschappelijke Onderneming aan te sluiten. Daarom moet hun bijdrage in de 
exploitatiekosten ook navenant zijn. 

3. Het gezamenlijke karakter van deze Gemeenschappelijke Onderneming moet dan ook 
worden benadrukt.  De gedachte die achter een publiek-privaat partnerschap schuilgaat is 
dat de Gemeenschap en het bedrijfsleven er op voet van gelijkheid aan deelnemen en in 
bijdragen. Daarom moeten de bijdragen in natura van het bedrijfsleven aan een zorgvuldig 
onafhankelijk onderzoek worden onderworpen om zich ervan te verzekeren dat zij de 
financiële bijdrage van de Gemeenschap op zijn minst evenaren. Het voorgestelde 
"vetorecht" voor de Gemeenschap in alle door de raad van bestuur te nemen besluiten met 
betrekking de vaststelling van bijdragen in natura moet derhalve worden gehandhaafd.

4. Om onnodige bureaucratische rompslomp en administratiekosten tot een minimum te 
beperken, dient ten volle te worden geprofiteerd van de door het Technologieplatform en 
de bestaande comités en structuren verrichte werkzaamheden. Zo zouden de lidstaten de 
taken van de nog op te richten Groep van lidstaten op hoog niveau kunnen toevertrouwen 
aan degenen die al zitting hebben in de programmacomités welke toezicht houden op de 
tenuitvoerlegging van KP7.  Bovendien ziet het ernaar uit dat het voor de financiering van 
de exploitatiekosten geraamde percentage (ca. 5% van de totale kosten) nogal hoog 
uitvalt. Waar mogelijk zouden middelen die niet aan de financiering van exploitatiekosten 
zijn besteed, kunnen worden gebruikt ter dekking van de beleidskosten. 

5. De exacte juridische status van de Gemeenschappelijke Onderneming moet nader worden 
gepreciseerd, inzonderheid met het oog op het feit dat zij tegenover het Europees 
Parlement als tak van de begrotingsautoriteit verantwoording moet afleggen.

6. De tekst is in overeenstemming gebracht met de tekst van de andere JTI's, zodat een 
consistente, horizontale aanpak kan worden gegarandeerd. Met het oog daarop worden er 
een aantal amendementen voorgesteld om delen van de wettekst naar de bijlage over te 
hevelen, mede om onnodige herhalingen en juridische inconsistenties te voorkomen. 
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