
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1183/2011 

z dnia 14 listopada 2011 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 521/2008 ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo 
na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 187 i 188, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego ( 1 ), 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
Społecznego, 

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw 
paliwowych i technologii wodorowych (zwane dalej 
„wspólnym przedsiębiorstwem FCH”) zostało utworzone 
dnia 30 maja 2008 r. na mocy rozporządzenia Rady 
(WE) nr 521/2008 ( 2 ) przez członków założycieli: Euro
pean Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative 
Industry Grouping Aisbl (zwanym dalej „zrzeszeniem 
branżowym”) i Komisję. 

(2) Dnia 14 lipca 2008 r. zrzeszenie podmiotów badaw
czych stało się członkiem wspólnego przedsiębiorstwa 
FCH. Zrzeszenie podmiotów badawczych wnosi wkład 
zarówno finansowy, jak i rzeczowy w realizację celów 
wspólnego przedsiębiorstwa FCH. Biorąc pod uwagę 
specyficzny skład wspólnego przedsiębiorstwa FCH oraz 
jego zasady i charakter, a także cele i zakres jego dzia 
łalności, członkowie zrzeszenia podmiotów badawczych 
mogą korzystać z osiągniętych wyników, w takim 
samym zakresie jak członkowie zrzeszenia branżowego. 
Uzasadnione jest zatem, by wkłady rzeczowe zarówno 
zrzeszenia branżowego, jak i zrzeszenia podmiotów 
badawczych były uwzględniane jako równe przy okre 
ślaniu wysokości wkładów. 

(3) Zrzeszenie podmiotów badawczych stało się członkiem 
wspólnego przedsiębiorstwa FCH i należy uznać, że 

wkłady rzeczowe organizacji badawczych (w tym uczelni 
wyższych i ośrodków badawczych) są równe wkładowi 
Unii w rozumieniu Statutu wspólnego przedsiębiorstwa 
FCH załączonego do rozporządzenia (WE) nr 521/2008 
(zwanego dalej „statutem”). 

(4) Wspólne przedsiębiorstwo FCH działa od ponad dwóch 
lat, w którym to okresie zakończono pełen cykl opera
cyjny, publikując zaproszenia do składania wniosków, 
dokonując ocen wniosków, negocjując finansowanie 
i zawierając umowy o udzieleniu dotacji. 
Z doświadczeń zebranych w tym okresie wynika, że 
maksymalne poziomy finansowania w projektach wspól
nego przedsiębiorstwa FCH musiały zostać znacznie 
obniżone w odniesieniu do wszystkich uczestników. 
W wyniku tego poziom uczestnictwa w działaniach 
wspólnego przedsiębiorstwa FCH okazał się znacznie 
niższy niż początkowo oczekiwano. 

(5) Rada Zarządzająca zatwierdziła zmiany w 
rozporządzeniu (WE) nr 521/2008 zgodnie ze statutem. 

(6) Uznanie równości wkładów rzeczowych wszystkich 
podmiotów prawnych uczestniczących w działaniach 
pozwoliłoby uznać członkostwo zrzeszenia podmiotów 
badawczych oraz zwiększyć poziomy finansowania, 
jednocześnie gwarantując przestrzeganie podstawowej 
zasady równości wkładów, a także spełnienie potrzeby 
stosowania sprawiedliwych i wyważonych redukcji finan
sowania w odniesieniu do różnych rodzajów uczest
ników. 

(7) Koszty bieżące biura programowego wspólnego przedsię
biorstwa FCH (zwanego dalej „biurem programowym”) 
powinny być pokrywane przez jego trzech członków. 
Należy ustanowić wymóg, by wszystkich członków 
wspólnego przedsiębiorstwa FCH obowiązywał taki sam 
harmonogram płatności. 

(8) Komisji należy przyznać pewną elastyczność w zakresie 
środków podejmowanych w przypadku niedostatecznego 
stopnia równości wkładów. 

(9) Obecnie poziom finansowania jest ustalany po każdej 
ocenie otrzymanych wniosków. W celu umożliwienia 
beneficjentom oszacowania zakresu potencjalnego finan
sowania należy przewidzieć możliwość określenia mini
malnego poziomu finansowania w ramach każdego 
zaproszenia do składania wniosków.
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( 1 ) Opinia z dnia 13 września 2011 r. (dotychczas nieopublikowana 
w Dzienniku Urzędowym). 

( 2 ) Dz.U. L 153 z 12.6.2008, s. 1.



(10) Należy w związku z tym odpowiednio zmienić 
rozporządzenie (WE) nr 521/2008, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 521/2008 wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wspólne przedsiębiorstwo FCH może posiadać własną 
jednostkę audytu wewnętrznego.”; 

2) w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 
do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niezależnie od art. 12 ust. 3 załącznika do rozporządzenia 
(WE) nr 521/2008 niniejsze rozporządzenie zmieniające nie 
ma wpływu na prawa i obowiązki wynikające z umów 
o udzieleniu dotacji i innych umów zawartych przez wspólne 
przedsiębiorstwo FCH przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia. W szczególności nie ma ono wpływu na okre 
ślone w nich górne granice wkładu finansowego. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Jednakże pkt 2 lit. a) załącznika do niniejszego rozporządzenia 
stosuje się ze skutkiem od dnia 14 lipca 2008 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2011 r. 

W imieniu Rady 

M. SAWICKI 
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

W Statucie wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych zawartym 
w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 521/2008 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 2 tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie: 

„— wnosi swój wkład w zasoby wspólnego przedsiębiorstwa FCH zgodnie z art. 12 niniejszego statutu, z góry, 
w postaci wkładu pieniężnego na pokrycie 50 % kosztów bieżących wspólnego przedsiębiorstwa FCH, 
i przekazuje go do budżetu wspólnego przedsiębiorstwa FCH w uzgodnionych ratach, 

— zapewnia, by wkład przemysłu wnoszony na realizację działań BRT + D finansowanych przez wspólne 
przedsiębiorstwo FCH, wraz z wkładami pozostałych beneficjentów, był co najmniej równy wkładowi Unii,”; 

b) ust. 3 akapit drugi tiret czwarte otrzymuje brzmienie: 

„— zapewnia, by jego wkład w zasoby wspólnego przedsiębiorstwa FCH był wnoszony, zgodnie z art. 12 niniej
szego statutu, z góry, w postaci wkładu pieniężnego na pokrycie 1/12 kosztów bieżących wspólnego przed
siębiorstwa FCH i był przekazywany do budżetu wspólnego przedsiębiorstwa FCH w uzgodnionych ratach.”; 

2) w art. 12 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Koszty operacyjne wspólnego przedsiębiorstwa FCH są pokrywane z wkładu finansowego Unii oraz 
z wkładów rzeczowych wnoszonych przez podmioty prawne uczestniczące w jego działaniach. Wkład uczest
niczących podmiotów prawnych jest co najmniej równy wkładowi finansowemu Unii. 

Wpływy traktuje się zgodnie z zasadami uczestnictwa określonymi w decyzji nr 1982/2006/WE. 

Niniejszy ustęp stosuje się od dnia, w którym zrzeszenie podmiotów badawczych stało się członkiem wspólnego 
przedsiębiorstwa FCH.”; 

b) ust. 7 akapity drugi i trzeci otrzymują brzmienie: 

„W przypadku gdyby wkład rzeczowy ze strony uczestniczących podmiotów prawnych nie osiągnął wymaganego 
poziomu, Komisja może zmniejszyć swój wkład w następnym roku. 

W przypadku stwierdzenia, że przez dwa kolejne lata wielkość wkładu rzeczowego ze strony uczestniczących 
podmiotów prawnych nie osiągnęła wymaganego poziomu, Komisja może zwrócić się do Rady z wnioskiem 
o rozwiązanie wspólnego przedsiębiorstwa FCH.”; 

3) w art. 15 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4. Rada Zarządzająca może podjąć decyzję o określeniu minimalnego poziomu finansowania dla każdej kategorii 
uczestnika w odniesieniu do danego zaproszenia do składania wniosków.”.
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