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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva (például: „ABCD”). A szövegváltoztatást 
a helyettesítendő szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új 
szöveg félkövér dőlt szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozásról szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0506),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. cikkére és 188. cikkének 
(1) bekezdésére, amelyekkel összhangban a Tanács konzultált a Parlamenttel 
(C7-0256/2013),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2013),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésének megfelelően;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló, 2013. …-i 
…/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet11 célja, hogy a „Horizont 2020” 
keretprogram és a magánszektor anyagi 
erőforrásainak köz-magán társulásokban 
történő egyesítésével növelje a kutatás és 

(4) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
létrehozásáról szóló, 2013 …-i …/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet11 (a 
„Horizont 2020” keretprogram) célja, 
hogy a „Horizont 2020” keretprogramon 
belüli finanszírozás és a magánszektor 
anyagi erőforrásainak köz-magán 
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innováció terén elért hatást azokon a 
kulcsfontosságú területeken, amelyeken a 
kutatás és az innováció hozzájárulhat az 
Unió tágabb versenyképességei céljainak 
eléréséhez és a társadalmi kihívások 
leküzdéséhez. Az Unió e társulásokban 
való részvétele a Szerződés 187. cikke 
alapján, az 1982/2006/EK határozat 
értelmében létrehozott közös 
vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás formájában valósulhat meg.

társulásokban történő egyesítésével növelje 
a kutatás és innováció terén elért hatást 
azokon a kulcsfontosságú területeken, 
amelyeken a kutatás és az innováció 
hozzájárulhat az Unió tágabb 
versenyképességei céljainak eléréséhez, 
hatékonyabban ösztönözheti a 
magánberuházásokat és elősegítheti a 
társadalmi kihívások leküzdését. E 
partnerségeknek hosszú távú 
kötelezettségvállaláson kell alapulniuk, 
többek között valamennyi partner 
kiegyensúlyozott hozzájárulásával, céljaik 
elérése tekintetében elszámoltathatónak 
kell lenniük, és e céloknak összhangban 
kell állniuk az Unió kutatási, fejlesztési és 
innovációs stratégiai céljaival. E 
partnerségek irányításának és 
működésének nyitottnak, átláthatónak, 
eredményesnek és hatékonynak kell 
lennie, és az egyes területeken 
tevékenykedő szereplők széles köre 
számára lehetőséget kell adnia a saját 
egyedi területükön való részvételre. Az 
Unió e társulásokban való részvétele az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 187. cikke alapján, az 
1982/2006/EK határozat értelmében 
létrehozott közös vállalkozásoknak nyújtott 
pénzügyi hozzájárulás formájában 
valósulhat meg.

__________________ __________________
11HL … [„Horizont 2020” keretprogram]. 11 Az Európai Parlament és a Tanács 

…/2013/EU rendelete (2013. ….) a 
„Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–2020) létrehozásáról 
és az 1982/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L …)..

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) 
végrehajtását szolgáló egyedi program 
létrehozásáról szóló, 2013. […..]-i 
[…..]/2013/EU tanácsi határozatnak12

megfelelően a 1982/2006/EK (EU) 
határozat alapján létrehozott közös 
vállalkozások további támogatásban 
részesítendők a […]/2013/EU határozatban 
rögzített feltételek szerint.

(5) A „Horizont 2020” keretprogramnak 
és a(z) …/2013/EU tanácsi határozatnak12

megfelelően az 1982/2006/EK (EU) 
határozat alapján létrehozott közös 
vállalkozások további támogatásban 
részesítendők a „Horizont 2020” 
keretprogramban és a(z) …/2013/EU
határozatban, különösen a 
„Horizont 2020” keretprogram 
25. cikkében rögzített feltételek szerint, 
valamint maradéktalanul tiszteletben 
tartva a keretprogramban foglalt 
általános elveket, különös tekintettel a 
nemek közötti egyenlőség és a nyílt 
hozzáférés elvére.

__________________ __________________
12 HL … [„Horizont 2020” egyedi 
program].

12 A Tanács …/2013/EU határozata 
(2013. ….) a „Horizont 2020”
keretprogram (2014–2020) végrehajtását 
szolgáló egyedi program létrehozásáról,
HL L ….

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az üzemanyagcellákra és hidrogénre 
vonatkozó kutatási program további 
támogatásának figyelembe kell vennie az 
Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 
működéséből levont tapasztalatokat, 
ideértve az első időközi értékelés 
eredményeit, az érdekeltek ajánlásainak 
eredményeit15; végrehajtásának egy a 
célra alkalmasabb struktúrában és 
szabályok szerint kell történnie a nagyobb 

(7) Az FCH közös vállalkozásnak az 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet15a 185. cikke alapján uniós 
szervként folytatott tevékenysége során 
szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
jelenlegi működési keret kellően 
rugalmas, és a közös vállalkozás 
igényeihez igazodik. A második 
Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai 
Közös Vállalkozásnak a 966/2012/EU, 
Euratom európai parlamenti és tanácsi 
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hatékonyság és az egyszerűsítés 
érdekében. Ennek érdekében a második 
Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai 
Közös Vállalkozásnak az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló, 2012. október 25-i
966/2012/EK, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelet16 209. cikkében 
foglaltakkal összhangban a célnak 
megfelelő pénzügyi szabályokat kell 
elfogadnia.

rendelet16 208. cikkével összhangban kell 
működnie, és olyan pénzügyi szabályokat 
kell elfogadnia, amelyek – a jelenlegi 
gyakorlat szerint a Bizottság előzetes 
hozzájárulásával – csak abban az esetben 
térhetnek el az említett rendelettől, ha azt 
a közös vállalkozás sajátos igényei 
szükségessé teszik.

__________________ __________________
15. „Trends in investments, jobs and 
turnover in the Fuel cells and Hydrogen 
sector’ – results of stakeholders' 
consultation”: http://www.fch-
ju.eu/page/publications

15a A Tanács 1605/2002/EK, Euratom 
rendelete (2002. június 25.) az Európai 
Közösségek általános költségvetésére 
alkalmazandó költségvetési rendeletről 
(HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).

16 HJ L 298., 2012.10.26., 84. o. 16 Az Európai Parlament és a Tanács 
966/2012/EU, Euratom rendelete 
(2012. október 25.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról és az 1605/2002/EK, 
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 84. 
o.).

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A második Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 
Uniótól eltérő tagjainak hozzájárulása 
természetbeni hozzájárulásokat is 
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tartalmazhat. Természetbeni 
hozzájárulások alkalmazásakor kiemelt 
figyelmet kell fordítani azok 
felhasználásának átláthatóságára és 
egyszerűsítésére, valamint a más 
alkalmazandó szabályoknak és 
eljárásoknak való megfelelésükre. E 
rendeletnek ezért többek között meg kell 
határoznia a második Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 
Uniótól eltérő tagjai által a Közös 
Vállalkozás tevékenységeihez nyújtott 
különböző típusú természetbeni 
hozzájárulások összegét, valamint a 
természetbeni hozzájárulásokhoz 
kapcsolódó éves jelentéstételi és 
nyomonkövetési követelmények gyakorlati 
végrehajtásának módját, amely nem 
feltétlenül van összhangban a projektek 
jelentéstételi időszakaival vagy a 
„Horizont 2020” keretprogramban 
előirányzott, egyszerűsítést célzó 
intézkedésekkel.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) E rendeletnek biztosítania kell a 
4. cikk rendelkezéseinek 
költséghatékonyabb végrehajtási módját, 
csökkentve ezáltal a Közös Vállalkozásra 
és annak tagjaira nehezedő adminisztratív 
terhet. E rendelet 4. cikkének és a rendelet 
mellékletében szereplő alapszabály 
13. cikkének egyértelműen meg kell 
határoznia az Ipari Csoport és a Kutatási 
Csoport, valamint az ezeket alkotó 
jogalanyok működési költségekhez, a 
projektek természetbeni hozzájárulásaihoz 
és a további tevékenységekhez való 
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hozzájárulásának összegét, valamint a 
más résztvevők által a projektek 
természetbeni hozzájárulásaihoz és a 
további tevékenységekhez nyújtott 
hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Szerződés 287. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően az Unió által 
létrehozott testületek, irodák és 
ügynökségek létesítő okirata kizárhatja az 
adott testület, iroda vagy ügynökség 
bevételi és kiadási nyilvántartásainak a 
Számvevőszék által történő vizsgálatát. A
966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke 
(5) bekezdése értelmében a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 209. cikke alá tartozó 
testületek nyilvántartásait független 
könyvvizsgáló szervezetnek kell vizsgálnia, 
melynek véleményt kell mondania többek 
között a nyilvántartások megbízhatóságáról 
és az abban szereplő ügyletek 
jogszerűségéről és szabályosságáról. A 
nyilvántartások kettős vizsgálatának 
elkerülése érdekében indokolt, hogy az 
FCH2 Közös Vállalkozás nyilvántartásait 
a Számvevőszék ne vizsgálja.

(19) Az EUMSZ 287. cikkének 
megfelelően a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 208. cikke alá tartozó testületek 
nyilvántartásait a Számvevőszéknek kell 
vizsgálnia, melynek véleményt kell 
mondania többek között a nyilvántartások 
megbízhatóságáról és az abban szereplő
ügyletek jogszerűségéről és 
szabályosságáról.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A második Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozást 
a „Horizont 2020” keretprogram 
32. cikkével összhangban részletes időközi 
értékelésnek kell alávetni, amelynek során 
többek között meg kell vizsgálni annak 
nyitottságát, átláthatóságát, 
eredményességét és hatékonyságát.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az FCH2 Közös Vállalkozás egy köz-
és magánszféra közötti partnerség 
végrehajtásával megbízott szervnek 
minősül, a 966/2012/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet19

209. cikkében említettek szerint.

(3) Az FCH2 Közös Vállalkozás a 
966/2012/EU, Euratom rendelet
208. cikkében említett szervnek minősül.

__________________
19 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzájárul a „Horizont 2020” 
keretprogram létrehozásáról szóló 
2013.….-i …/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet és különösen a 
„Horizont 2020” egyedi program 

a) hozzájárul a „Horizont 2020” 
keretprogram és különösen annak a 
[„Horizont 2020” egyedi program 
létrehozásáról szóló] …/2013/EU 
határozatban foglalt „szociális kihívások” 
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létrehozásáról szóló 2013.….-i …/2013/EU 
tanácsi határozat …. részének 
végrehajtásához;

prioritása alá tartozó legalább három 
konkrét célkitűzés végrehajtásához;

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– nőjön a hidrogén víz elektrolízisével 
történő előállításának energiahatékonysága, 
a beruházási költségek pedig olyan 
mértékben csökkenjenek, hogy a hidrogén 
és az üzemanyagcella-rendszerek 
kombinációja versenyképes legyen a 
piacon jelen lévő más alternatívákkal 
szemben, és

– nőjön a hidrogén víz elektrolízisével és 
megújuló energiaforrásokból történő
előállításának energiahatékonysága, a 
beruházási és a működési költségek pedig 
olyan mértékben csökkenjenek, hogy a 
hidrogén és az üzemanyagcella-rendszerek 
kombinációja versenyképes legyen a 
piacon jelen lévő más alternatívákkal 
szemben,

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 4 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– megerősödjön a demonstrációs 
projektek és azok eredményei, valamint e 
kutatási eredmények kísérleti 
alkalmazások és vonzó piaci megoldások 
formájában történő hasznosítása közötti 
kapcsolat, azaz lerövidüljön az e 
technológiák demonstrációja és 
kereskedelmi hasznosítása közötti útvonal,

Or. en
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 4 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– hozzájáruljon a sűrűbb infrastruktúra 
kiépítéséhez és a lakosság körében a 
tudatosság és az elfogadottság 
növeléséhez azáltal, hogy a jobban 
teljesítő tagállamok demonstrációs és 
kísérleti projektek, valamint nyugat–keleti 
szereplőket összefogó központok révén 
átadják know-how-jukat és 
szakértelmüket a gyengébben teljesítő
tagállamoknak,

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 4 c francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– támogatásban részesüljön a fémek 
visszanyerésére szolgáló fejlett 
technológiák kidolgozása, amelyek 
nélkülözhetetlenek az uniós forrásokból, 
többek között technológiai 
melléktermékekből és hulladékból
származó FCH technológiák 
fejlesztéséhez és széles körben történő
bevezetéséhez, és

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 4 d francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– csökkenjen a Bizottság meghatározása 
szerinti úgynevezett „kritikus 
nyersanyagok” felhasználása az érintett 
helyettesítő anyagoknak a műszakilag 
megvalósítható és gazdaságilag indokolt 
esetekben történő meghatározásával.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A hozzájárulást az Unió általános 
költségvetésében a „Horizont 2020” 
keretprogram végrehajtását szolgáló 
egyedi programhoz rendelt 
előirányzatokból kell kifizetni, a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke 
(1) bekezdésének c) pontja iv. alpontjában, 
60. és 61. cikkében meghatározott, a 
rendelet 209. cikkében említett szervekre 
vonatkozó rendelkezések szerint.

A hozzájárulást az Unió általános 
költségvetésében a[„Horizont 2020” egyedi 
program létrehozásáról szóló] …/2013/EU 
határozathoz rendelt előirányzatokból kell 
kifizetni, a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
58. cikke (1) bekezdésének c) pontja iv. 
alpontjában, 60. és 61. cikkében 
meghatározott, a rendelet 208. cikkében 
említett szervekre vonatkozó rendelkezések 
szerint.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az FCH2 Közös Vállalkozás a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 209.
cikkében és a …/EU rendeletben 
[Felhatalmazáson alapuló rendelet a köz-
magán társulásokra vonatkozó 

Az FCH2 Közös Vállalkozás a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 208.
cikkében és a(z) …/EU felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendeletben19a

foglaltaknak megfelelően elfogadja saját 
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költségvetésirendelet-mintáról] 
foglaltaknak megfelelően elfogadja saját 
pénzügyi szabályait.

pénzügyi szabályait.

__________________
19a A Bizottság …/…/EU felhatalmazáson 
alapuló rendelete [a 966/2012/EU, 
Euratom európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 208. cikke szerinti szervekre 
vonatkozó költségvetési keretrendeletről 
(C(2013)06287 – 2013/2864(DEA))] (HL 
L …). 

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az FCH2 Közös Vállalkozásnak 
nyújtott uniós hozzájárulás tekintetében a 
költségvetés végrehajtására vonatkozó 
mentesítés az Európai Parlament által a 
Tanács javaslatára a Bizottságnak 
megadott mentesítés részét képezi, a 
Szerződés 319. cikkében lefektetett 
eljárásnak megfelelően.

(1) Az FCH2 Közös Vállalkozásnak 
nyújtott uniós hozzájárulás tekintetében a 
költségvetés végrehajtására vonatkozó 
mentesítést a Tanács javaslatára az 
Európai Parlament adja meg, az FCH2 
Közös Vállalkozás pénzügyi szabályaiban
lefektetett eljárásnak megfelelően.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az FCH2 Közös Vállalkozás teljes 
körűen együttműködik a mentesítési 
eljárásban részt vevő intézményekkel, és 
megadja a szükséges kiegészítő

(2) Az FCH2 Közös Vállalkozás teljes 
körűen együttműködik a mentesítési 
eljárásban részt vevő intézményekkel, és 
megadja a szükséges kiegészítő
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tájékoztatásokat. Ezzel kapcsolatban 
megkérhetik, hogy képviseltesse magát az 
érintett intézményekkel és szervekkel 
folytatott megbeszéléseken, és segítse a 
Bizottság felhatalmazás által 
engedélyezésre jogosult tisztviselőjének a 
munkáját.

tájékoztatásokat.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) The European Anti-fraud Office 
(OLAF) Az Európai Csalásellenes Hivatal 
(OLAF) vizsgálatokat, köztük helyszíni 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat hajthat 
végre az Európai Csaláselleni Hivatal 
(OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról 
szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben21

és az Európai Közösségek pénzügyi 
érdekeinek csalással és egyéb 
szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
szóló, 1996. november 11-i
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben22

rögzített rendelkezéseknek és eljárásoknak 
megfelelően annak megállapítására, hogy 
előfordult-e az Unió pénzügyi érdekeit 
befolyásoló csalás, korrupció vagy más 
jogellenes tevékenység az e rendelet
alapján finanszírozott valamely 
megállapodással, döntéssel vagy 
szerződéssel kapcsolatban.

(2) Az Európai Csalásellenes Hivatal 
(OLAF) vizsgálatokat, köztük helyszíni 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat hajthat 
végre a 883/2013/EU, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben21 és a
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben22

rögzített rendelkezéseknek és eljárásoknak 
megfelelően annak megállapítására, hogy 
előfordult-e az Unió pénzügyi érdekeit 
befolyásoló csalás, korrupció vagy más 
jogellenes tevékenység az e rendelet 
alapján finanszírozott valamely 
megállapodással, döntéssel vagy 
szerződéssel kapcsolatban.

__________________ __________________
21 HL L 136., 1999.5.31., 1. o. 21 Az Európai Parlament és a Tanács 

883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 
szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
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vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és 
az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

22 HL L 292., 1996.11.15., 2–5. o. 22 A Tanács 2185/96/Euratom, EK 
rendelete (1996. november 11.) az 
Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek 
csalással és egyéb szabálytalanságokkal 
szembeni védelmében a Bizottság által 
végzett helyszíni ellenőrzésekről és 
vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2.
o.).

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az FCH2 Közös Vállalkozás 
csatlakozik az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság között az OLAF belső
vizsgálataira vonatkozóan 1999. május 25-
én létrejött intézményközi 
megállapodáshoz23. Az FCH2 Közös 
Vállalkozás elfogadja az OLAF belső
vizsgálatainak elősegítéséhez szükséges 
intézkedéseket.

(5) Az FCH2 Közös Vállalkozás 
csatlakozik az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság között az OLAF belső
vizsgálataira vonatkozóan 1999. május 25-
én létrejött intézményközi 
megállapodáshoz23. Az FCH2 Közös 
Vállalkozás elfogadja az OLAF belső
vizsgálatainak elősegítéséhez szükséges 
intézkedéseket.

__________________ __________________
23 HL L 136., 1999.5.31., 15. o. 23 HL L 248., 2013.9.18., 1. o. 

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 7 cikk – 2 pont – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) elfogadja az FCH2 Közös Vállalkozás 
éves költségvetését, beleértve a 
létszámtervet, mely funkcionális csoportok 
és besorolási fokozatok szerint lebontva 
tartalmazza az ideiglenes pozíciók számát, 
valamint a szerződéses alkalmazottak és a 
kirendelt nemzeti szakértők számát, teljes 
munkaidős egyenértékben kifejezve;

c) elfogadja az FCH2 Közös Vállalkozás 
éves költségvetését, mielőtt a Tanács az 
FCH2 Közös Vállalkozásnak nyújtott 
uniós hozzájárulás tekintetében annak 
végrehajtását javasolná az Európai 
Parlament számára, beleértve a 
létszámtervet, mely funkcionális csoportok 
és besorolási fokozatok szerint lebontva 
tartalmazza az ideiglenes pozíciók számát, 
valamint a szerződéses alkalmazottak és a 
kirendelt nemzeti szakértők számát, teljes 
munkaidős egyenértékben kifejezve;

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 11 cikk – 3 pont – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) éves munkatervek; d) éves munkatervek és az azokhoz tartozó, 
kiadásokra vonatkozó becslések, a 
természetbeni hozzájárulásokat is 
beleértve;

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 13 cikk – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a közvetett cselekvésekben részt vevő, 
az Uniótól eltérő tagokat alkotó jogalanyok 
által nyújtott természetbeni hozzájárulás, 
az általuk végzett közvetett cselekvések 
költségei formájában, levonva azokból az 

b) a közvetett cselekvésekben részt vevő, 
az Uniótól eltérő tagokat alkotó jogalanyok 
által nyújtott, legalább az uniós pénzügyi 
hozzájárulás mértékével azonos összegű, 
egyértelműen meghatározott
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Unió vagy az FCH2 Közös Vállalkozás 
által e költségekhez nyújtott esetleges 
hozzájárulást.

természetbeni hozzájárulás, az általuk 
végzett közvetett cselekvések költségei 
formájában, levonva azokból az Unió vagy 
az FCH2 Közös Vállalkozás által e 
költségekhez nyújtott esetleges 
hozzájárulást.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
16 melléklet – 16 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az irányító testületnek az éves 
költségvetést a tárgyévet megelőző év 
végéig el kell fogadnia.

4. Az irányító testületnek az éves 
költségvetést a tárgyévet megelőző év 
végéig el kell fogadnia, és a Tanácsnak 
ugyanezen határidőig az FCH2 Közös 
Vállalkozásnak nyújtott uniós 
hozzájárulás tekintetében javaslatot kell 
tennie annak végrehajtására az Európai 
Parlament számára.

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 17 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az FCH2 Közös Vállalkozás évente 
benyújtja a Bizottság számára a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke 
(5) bekezdésének megfelelő jelentést.

törölve

Or. en
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 17 cikk – 4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az FCH2 Közös Vállalkozás 
elszámolását független könyvvizsgáló 
szervezet vizsgálja meg, a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 60. cikke (5) 
bekezdésének megfelelően.

törölve

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 17 cikk – 4 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az FCH2 Közös Vállalkozás elszámolását 
a Számvevőszék nem vizsgálja.

Az FCH2 Közös Vállalkozás elszámolását 
a Számvevőszék vizsgálja.

Or. en
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INDOKOLÁS

Bevezetés

Az előadó üdvözli a második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös 
Vállalkozásról (a továbbiakban: FCH2 Közös Vállalkozás) szóló tanácsi rendeletre irányuló 
bizottsági javaslatot, amely a „Horizont 2020” keretprogram beruházási innovációs 
csomagjának fontos, az Európában tapasztalható jelentős társadalmi kihívások kezelését célzó 
eszköze. A bizottsági javaslat a hetedik keretprogram keretében létrehozott FCH1 Közös 
Vállalkozás további 10 évre történő meghosszabbítását irányozza elő. Létrehozása óta az FCH 
Közös Vállalkozás igazolta a hidrogén mint energiahordozó potenciálját és azokat a 
lehetőségeket, amelyeket az üzemanyagcellák mint energiaátalakítók kínálhatnak Európa 
számára az energiabiztonság növelése, a káros kibocsátások csökkentése és a fenntartható, 
hosszú távú növekedés előmozdítása céljából. 
Az FCH Közös Vállalkozás Európai Bizottság által végzett, 2011. évi időközi értékelése azt 
mutatta, hogy a Közös Vállalkozás platformként elősegítette az erős társulás megvalósítását, a 
köz- és magánfinanszírozás hatékonyabb mozgósítását, valamint az iparág (különösen a kkv-
k) intenzív bevonását az FCH technológiák fejlesztésébe. Az előadó elismeri az első FCH 
Közös Vállalkozási program keretében elért jelentős műszaki előrelépést és működési 
eredményeket, valamint azt, hogy a Közös Vállalkozás következetesen megbízható módon, 
eredményesen és hatékonyan gazdálkodott az uniós költségvetéssel, és ezért javasolja, hogy e 
kedvező és konstruktív tapasztalatokat az FCH2 Közös Vállalkozásról szóló tanácsi rendeletre 
irányuló bizottsági javaslat jóváhagyásával folytassák tovább.

Üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiák: lehetőségek és kihívások Európa számára

A hidrogén energiahordozó, amely tiszta üzemanyagként használható és lényegében korlátlan 
mennyiségben áll rendelkezésre. A hidrogén és számos alkalmazási módja az energiaellátás 
biztonságától az éghajlatváltozáson át az ipar versenyképességéig, az innovációig és az 
intelligens növekedésig számos jelentős uniós társadalmi kihívásra alapvető megoldásokat 
kínálhat. Az üzemanyagcellák hatékony átalakítási technológiaként szolgálhatnak, ami a 
közlekedési és energiaágazat számára egyaránt komoly előnyökkel jár. Az FCH technológiák 
sikeres fejlesztése és széles körben történő bevezetése további alternatívákat jelenthet a 
fosszilis tüzelőanyagokkal szemben, és hosszú távon az energiaimporttól való függés 
csökkentése révén növelheti az uniós energiaellátás biztonságát. A megújuló 
energiaforrásokból előállított hidrogén, valamint a víz elektrolízisének cellarendszerekkel 
történő együttes alkalmazása fontos szerepet játszhat Európa jövőbeni energiaszerkezetében, 
valamint helyi és regionális szinten egyaránt versenyképes megoldásokat kínálhat az 
intelligens és inkluzív növekedés eléréséhez.
Az Unió-szerte sűrűbb infrastruktúra kiépítése ezenfelül lehetővé teszi a hidrogén 
hatékonyabb felhasználását a közlekedésben és más gazdasági ágazatokban, egyúttal pedig 
javítja a lakosság azzal kapcsolatos ismereteit, hogy az FCH technológiák milyen lehetséges 
előnyökkel járhatnak az uniós polgárok számára. Az FCH Közös Vállalkozásnak a Bizottság 
által javasolt, e területre irányuló célkitűzései és tevékenységei pontosan célozzák e kihívások 
kezelését, és összhangban állnak a többek között az Európa 2020 stratégiához, a 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemtervhez és az erőforrás-hatékony Európa elképzeléséhez kapcsolódó uniós 
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prioritásokkal. 
Az FCH technológiák sikeres és fenntartható fejlesztése és széles körben történő bevezetése 
nagymértékben függ majd attól, hogy rendelkezésre állnak-e egyes kritikus nyersanyagok, 
például a ritkaföldfémek, a platinacsoportba tartozó fémek és a csúcstechnológiai fémek 
(például az indium és a gallium). Az említett anyagok későbbi hiánya szűk keresztmetszetté 
válhat az FCH technológiák fejlesztése szempontjából. Az FCH2 Közös Vállalkozás 
célkitűzései közé ezért fel kell venni és támogatni kell az olyan K+F+I stratégiákat, amelyek 
célja lehetséges kapcsolódó helyettesítő és alternatív anyagok keresése, valamint az említett 
fémek európai forrásokból (többek között technológiai melléktermékekből és hulladékból) 
történő eredményes visszanyerését célzó fejlett technológiák kidolgozása. Az előadó 
javasolja, hogy az FCH technológiák bevezetésére vonatkozó hosszú távú jövőkép 
kialakításakor vegyék figyelembe ezeket a lehetséges szűk keresztmetszeteket, biztosítva 
ezáltal, hogy az FCH hosszú távon valóban fenntartható megoldásokat eredményezhessen.

Az FCH2 Közös Vállalkozás mint az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérését 
szolgáló eszköz

Az FCH technológiák jelentősen hozzájárulhatnak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaság megteremtéséhez, ugyanakkor az FCH ágazatnak a Közös Vállalkozás létrehozása 
óta tapasztalható gyors fejlődése ellenére ezek a technológiák továbbra sem kellően fejlettek 
ahhoz, hogy a meglévő technológiákkal azonos feltételek mellett versenyképesek legyenek. E 
tekintetben az FCH Közös Vállalkozás bebizonyította, hogy katalizátorként elősegítheti olyan 
eredmények elérését, amelyeket egy ország vagy egy vállalat egyedül nem képes 
megvalósítani: ennek oka az, hogy sikeresebben mozgósítja a magánberuházásokat, stabil és 
kiszámítható hosszú távú finanszírozási rendszert biztosít, csökkenti az érdekelt felek által 
vállalt beruházási kockázatokat, valamint felgyorsítja az FCH technológiák fejlesztését és a 
piacképessé válásukhoz vezető folyamatot. 
Az első FCH Közös Vállalkozás során szerzett tapasztalatok arra utalnak, hogy a Közös 
Vállalkozás Unió-szerte kedvező hatást gyakorolt a munkahelyteremtésre és a 
foglalkoztatásra, aminek köszönhetően az éves forgalom átlagosan 10%-kal, a K+F kiadások 
átlagosan 8%-kal, a munkahelyek száma éves szinten 6%-kal, valamint az FCH ágazaton 
belül az Unióban uniós vállalatok részére megítélt szabadalmak száma évente 16%-kal nőtt.1
Ezek a pozitív tendenciák a Közös Vállalkozás által teremtett azon hozzáadott értéket 
tükrözik, amely a köz- és magánfinanszírozásnak az FCH technológiák fejlesztésének 
hatékony ösztönzése és a termelési költségek K+F tevékenységek révén történő csökkentése
céljából történő együttes alkalmazásával jött létre. Európának tőkét kell kovácsolnia az FCH 
ágazatban már elért előnyökből és a meglévő kapacitásból, és a jelenlegi lendületet 
kihasználva még gyorsabban kell előrehaladnia az FCH Közös Vállalkozás mint az FCH 
ágazat növekedését szolgáló központi platform következő szakasza felé.
Az előadó üdvözli a Bizottság által az FCH Közös Vállalkozás jogutódja számára biztosított 
költségvetési előirányzatokat, és javasolja, hogy a rendelet egyértelműbben határozza meg a 
partnerek és az ezeket alkotó, az Uniótól eltérő jogalanyok működési költségekhez, a 
projektek természetbeni hozzájárulásaihoz és a további tevékenységekhez való 
hozzájárulásának összegét, valamint a más résztvevők által a projektek természetbeni 
hozzájárulásaihoz és a további tevékenységekhez nyújtott hozzájárulást. Úgy véli, hogy ez 
költséghatékonyabbá tenné a rendeletben foglalt rendelkezések végrehajtását, a résztvevők 

                                               
1 „Trends in investments, jobs and turnover in the Fuel cells and Hydrogen sector”. FCH KV. 2013. február.
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kötelezettségvállalásai és kötelezettségei szempontjából fokozott átláthatóságot, 
egyszerűsítést és egyértelműséget biztosítana, és ezáltal növelné a Közös Vállalkozás 
vonzerejét a vállalkozás tevékenységeihez hozzájárulni kívánó új ágazati szereplők körében.

Végül, de nem utolsó sorban az előadó fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy a tagállami 
programok és eszközök hatékonyabb eredményeinek és az azok közötti fokozott 
koherenciának, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az FCH Közös Vállalkozás az 
ilyen célú ágazaton belüli együttműködés fontos színterévé válhasson, folyamatos
nagyléptékű, nemzetközi és több ágazatra kiterjedő erőfeszítésekre van szükség. Ezenfelül a 
„Horizont 2020” keretprogram néhány új rendelkezéssel egészül ki a keretprogram és a 
strukturális alapok közötti hatékonyabb szinergiák megteremtése céljából. Ezeket kihasználva 
további regionális szintű áttételi hatás érhető el. Ez különösen fontos lehet amiatt, hogy egyes 
nyugati uniós tagállamok már most is igen fejlett kutatás-fejlesztési és technológiai know-
how-val rendelkeznek, míg a keleti uniós tagállamok helyszínt biztosíthatnak a demonstrációs 
és kísérleti projektek fejlesztéséhez. Az FCH Közös Vállalkozás következő szakaszában 
alaposabban meg kell vizsgálni, hogy a Közös Vállalkozás égisze alatt milyen lehetőségek 
kínálkoznak a cselekvések kölcsönös kiegészítésére, az ismeretek, erőforrások és a kutatási 
infrastruktúra összevonására és megosztására, valamint további (kelet–nyugati irányú) 
szinergiák kialakítására.

Az FCH Közös Vállalkozás mentesítése

Az előadó aggályosnak tartja, hogy a Bizottság javaslata szerint az FCH2 Közös Vállalkozás 
az új költségvetési rendelet 209. (és nem 208.) cikke szerinti szervnek minősülne, és ezért a 
korábbiaktól eltérően nem tartozna közvetlen elszámolással a Parlamentnek, valamint nem 
képezné külső számvevőszéki ellenőrzés tárgyát.
Az FCH Közös Vállalkozásnak az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 185. cikke alapján uniós 
szervként folytatott tevékenysége során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelenlegi 
működési keret ez idáig kellően rugalmas volt, és a Közös Vállalkozás igényeihez igazodott. 
Az előadó ezért úgy véli, hogy a Közös Vállalkozásnak a továbbiakban az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, 
Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletnek – az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 
185. cikke helyébe lépő – 208. cikkével összhangban kell működnie, és olyan pénzügyi 
szabályokat kell elfogadnia, amelyek a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően csak bizonyos 
körülmények esetén térhetnek el a költségvetési keretrendelettől.
Az előadó ezért javasolja, hogy az FCH2 Közös Vállalkozásnak nyújtott uniós hozzájárulás 
tekintetében a költségvetés végrehajtására vonatkozó mentesítést a Tanács javaslatára az 
Európai Parlament adja meg, az FCH Közös Vállalkozás pénzügyi szabályaiban lefektetett 
eljárásnak megfelelően. Az előadó véleménye szerint ez a szempont jelentősen elősegíti az 
FCH2 Közös Vállalkozás önálló működését, és további adminisztratív terhek nélkül kellő
szabadságot ad a Közös Vállalkozás számára saját eljárásainak irányításához.

Következtetések

Az FCH1 Közös Vállalkozás tapasztalatai azt mutatják, hogy a köz- és magánszektor érdekelt 
feleinek közös erőfeszítése és kötelezettségvállalásai, valamint az ilyen együttműködést 
lehetővé tevő megfelelő eszköz megléte esetén bizonyos kihívások az uniós 
munkahelyteremtést, növekedést és innovációt ösztönző lehetőségekké alakíthatók. Az FCH 
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technológiák számos társadalmi kihívásra környezetbarát, fenntartható és hosszú távú európai 
megoldást kínálhatnak, ugyanakkor az ilyen technológiákhoz kapcsolódó eredményes kutatás 
és innováció, valamint azok széles körű bevezetése előtt továbbra is számtalan akadály áll. A 
megfelelő szabályozási és üzleti mechanizmusok kidolgozása és végrehajtása, valamint az 
egyértelmű, hosszabb távra szóló politikai kötelezettségvállalás egyaránt elengedhetetlen 
ahhoz, hogy e technológiák piacképessé váljanak, és a jövő számára biztosított előnyeik 
maradéktalanul érvényesülhessenek. 
Az FCH1 Közös Vállalkozás meghosszabbítására irányuló bizottsági javaslat egyértelműen 
jelzi az FCH technológiák fejlesztésére vonatkozó uniós szintű jövőkép iránti hosszú távú 
elkötelezettséget, és fontos eszközként elősegíti egy erősebb, fenntarthatóbb és világszinten 
versenyképes uniós FCH ágazat létrehozását, valamint hozzájárul ahhoz, hogy e technológiák 
terén Európa világviszonylatban is vezető szerephez jusson.
Az előadó támogatja az FCH Közös Vállalkozás 2024. december 31-ig való 
meghosszabbítását, mivel ez az eszköz nélkülözhetetlen az Unió kutatási és innovációs 
menetrendjének folyamatos végrehajtásához és az FCH1 Közös Vállalkozás eddigi 
eredményeinek hasznosításához. Ennek köszönhetően a jövőben Európa teljes körűen 
élvezheti majd e kulcsfontosságú technológiák előnyeit.


