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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις τεχνικές 
κατευθυντήριες γραμμές πολυετούς διάρκειας για το ερευνητικό πρόγραμμα του 
Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα 
(COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0393),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 4, παράγραφος 3 της απόφασης του Συμβουλίου 2003/76/ΕΚ1, 
σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0248/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
(A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 
άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο (ζ)

(ζ) οι ασφαλτούχοι σχιστόλιθοι. (ζ) βιτουμενιούχοι σχιστόλιθοι.

                                               
1 Απόφαση του Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 2003, για τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την 
εφαρμογή του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όσον 
αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το 
Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα (ΕΕ L 29, 5.2.2003,  σελ. 22).
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του όρου "άνθρακας" κακώς διευρύνθηκε προκειμένου να περιλάβει και τους
"ασφaλτούχους σχιστόλιθους", καθόσον καλύπτει ήδη τους άνθρακες ποιότητας "Α" και 
συνεπώς και τους βιτουμενιούχους σχιστόλιθους. Συνεπώς, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο 
ευρύτερος όρος "βιτουμενιούχοι σχιστόλιθοι" αντί των "ασφaλτούχων σχιστόλιθων" καθόσον 
αυτοί εμπίπτουν στην κατηγορία των βιτουμενιούχων σχιστόλιθων.

Τροπολογία 2
Άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο α (νέο)

Τα έργα αυτά θα καταστήσουν τον 
άνθρακα πιο ανταγωνιστικό στην τοπική 
ενεργειακή αγορά, εφόσον υπάρξει 
αποδοτική αξιοποίηση των τοπικών 
αποθεμάτων άνθρακα, γεγονός που θα 
αυξήσει την ενεργειακή ασφάλεια των 
κρατών μελών.

Τροπολογία 3
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο (γ α) (νέο)

(γα) η έρευνα προς την κατεύθυνση της 
αποδοτικής μετατροπής πρωτογενούς 
ενέργειας από άνθρακα σε άλλες μορφές 
ενέργειας, επί παραδείγματι με τη χρήση 
παραδοσιακών τεχνολογιών εξαερίωσης
και υγροποίησης·

Αιτιολόγηση

Οι παραδοσιακές τεχνολογίες εξαερίωσης και υγροποίησης αποτελούν τεχνολογίες «καθαρού 
άνθρακα». Όταν χρησιμοποιούνται ως καύσιμα αυτοκινήτων, τα προϊόντα της αεριοποίησης 
και υγροποίησης, συμπεριλαμβανομένου και του υδρογόνου, συμβάλλουν στη μείωση των 
εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα, λόγω της αποδοτικότερης μετατροπής ενεργείας.

Τροπολογία 4
Άρθρο 7, παράγραφος 1

Ερευνητικά έργα με αυτόν το στόχο 
συνδέονται με τις προοπτικές για 
μακροπρόθεσμο εφοδιασμό σε ενέργεια 
και αφορούν την αναβάθμιση, από 
οικονομικής, ενεργειακής και 

Ερευνητικά έργα με αυτόν το στόχο 
συνδέονται με τις προοπτικές για 
μακροπρόθεσμο εφοδιασμό σε ενέργεια 
και αφορούν την αναβάθμιση και 
αποτελεσματική τροφοδοσία (μεταφορά), 
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περιβαλλοντικής πλευράς, των πόρων
άνθρακα των οποίων η εξόρυξη με 
συμβατικές μεθόδους δεν είναι 
οικονομικώς συμφέρουσα. Τα έργα 
περιλαμβάνουν μελέτες, χάραξη 
στρατηγικών, βασική και εφαρμοσμένη 
έρευνα και δοκιμή καινοτόμων τεχνικών 
με προοπτικές σε ό,τι αφορά την 
αναβάθμιση των κοινοτικών πόρων 
άνθρακα.

από οικονομικής, ενεργειακής και 
περιβαλλοντικής πλευράς, άνθρακα του 
οποίου η εξόρυξη με συμβατικές μεθόδους 
δεν είναι οικονομικώς συμφέρουσα. Τα 
έργα περιλαμβάνουν μελέτες, χάραξη
στρατηγικών, βασική και εφαρμοσμένη 
έρευνα και δοκιμή καινοτόμων τεχνικών 
με προοπτικές σε ό,τι αφορά την 
αναβάθμιση των κοινοτικών πόρων 
άνθρακα.

Τροπολογία 5
Άρθρο 7, παράγραφος 2

Προτεραιότητα έχουν έργα στα οποία 
ενσωματώνονται συμπληρωματικές 
τεχνικές, όπως είναι η προσρόφηση 
μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα, η 
εξόρυξη μεθανίου από κοιτάσματα 
άνθρακα και η υπόγεια εξαερίωση 
άνθρακα.

Προτεραιότητα έχουν έργα στα οποία 
ενσωματώνονται συμπληρωματικές 
τεχνικές, όπως είναι η προσρόφηση 
μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα, η 
εξόρυξη μεθανίου από κοιτάσματα 
άνθρακα και η χρήση του ως ενεργειακού
πόρου, η αποδοτική καύση άνθρακα για 
παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής 
ενέργειας και οι μη συμβατικές μέθοδοι
υπόγειας εξαερίωση άνθρακα.

Τροπολογία 6
Άρθρο 8, εδάφιο (ι α) (νέο)

(ια) οι χυτοί χάλυβες και τα σφυρήλατα
και συντετηγμένα προϊόντα που
παράγονται από την κονεομεταλλουργία 
και τα σιδηροκράματα ως 
ημικατεργασμένα προϊόντα για περαιτέρω 
επεξεργασία·

Αιτιολόγηση

Οι χυτοί χάλυβες και τα σφυρήλατα και συντετηγμένα προϊόντα που παράγονται από την 
κονεομεταλλουργία και καλύπτονται από το Έκτο ΠΠ πρέπει να μνημονεύονται ρητώς. Κατά 
συνέπεια, υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την υφιστάμενη πρόταση.

Τροπολογία 7
Άρθρο 9, εδάφιο (β)
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(β) ιδιότητες του χάλυβα που να 
ανταποκρίνονται σε μηχανικές ιδιότητες σε 
χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, όπως 
αντοχή και σκληρότητα, καταπόνηση, 
φθορά, ερπυσμός, διάβρωση, αντοχή στη 
θραύση·

(β) χαρακτηριστικά του χάλυβα που να 
ανταποκρίνονται στις μηχανικές ιδιότητες 
των χαλύβων σε χαμηλές και υψηλές 
θερμοκρασίες, όπως αντοχή υπό διάφορες
τάσεις εφελκυσμού, σκληρότητα, αντοχή 
στην κρούση, μηχανική και θερμική 
καταπόνηση, ερπυσμός και αντοχή στη
θραύση και τη φθορά στην τριβή και 
αντοχή στη διάβρωση·

Τροπολογία 8
Άρθρο 9, εδάφιο (γ)

(γ) παράταση ζωής, με βελτίωση της 
αντοχής του χάλυβα και των κατασκευών 
από χάλυβα στη θερμότητα και τη 
διάβρωση·

(γ) παράταση ζωής, με βελτίωση της 
αντοχής του χάλυβα και των κατασκευών 
από χάλυβα τη φθορά στις υψηλές 
θερμοκρασίες και τη διάβρωση·

Τροπολογία 9
Άρθρο 9, εδάφιο (d)

(δ) σύνθετα υλικά και πολύστρωτες δομές 
που περιέχουν χάλυβα·

(δ) ινώδη και στρωματικά σύνθετα υλικά 
και δομές·

Τροπολογία 10
Άρθρο 9, εδάφιο (ε)

(ε) προβλεπτικά μοντέλα προσομοίωσης 
μικροδομών και μηχανικών ιδιοτήτων·

(ε) προβλεπτικά μοντέλα προσομοίωσης 
μικροδομών, μηχανικών ιδιοτήτων κλπ·

Τροπολογία 11
Άρθρο 10, εδάφιο (b)

(β) ποιότητες χάλυβα και σχεδιασμός 
συναρμολογημένων κατασκευών, που 
διευκολύνουν την ευχερή ανάκτηση 
απορριμμάτων χάλυβα και τη μετατροπή 
τους σε χρησιμοποιήσιμους χάλυβες·

(β) σχεδιασμός χαλύβδινων κατασκευών, 
που αποσυναρμολογούνται εύκολα μόλις 
ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους με 
σκοπό την ανάκτηση απορριμμάτων 
χάλυβα και τη μετατροπή τους σε 
χρησιμοποιήσιμους χάλυβες·
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Τροπολογία 12
Άρθρο 13

Οποιαδήποτε επιχείρηση, δημόσιος 
φορέας, ερευνητικός οργανισμός ή ίδρυμα 
δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ή οποιαδήποτε άλλη νομική 
οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των 
φυσικών προσώπων, που είναι 
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα έχει 
δικαίωμα συμμετοχής σε επίπεδο 
μεμονωμένων έργων και χωρίς 
χρηματοδοτική ενίσχυση από το 
ερευνητικό πρόγραμμα, εφόσον κρίνεται 
ότι η συμμετοχή αυτή είναι προς το 
συμφέρον της Κοινότητας.

Οποιαδήποτε επιχείρηση, δημόσιος 
φορέας, ερευνητικός οργανισμός ή ίδρυμα 
δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ή οποιαδήποτε άλλη νομική 
οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των 
φυσικών προσώπων, που είναι 
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα έχει 
δικαίωμα συμμετοχής σε επίπεδο
μεμονωμένων έργων και χωρίς 
χρηματοδοτική ενίσχυση από το 
ερευνητικό πρόγραμμα, εφόσον κρίνεται 
ότι η συμμετοχή αυτή είναι προς το 
συμφέρον της Κοινότητας και ότι οι 
ενδιαφερόμενοι παρέχουν τα βασικά 
στοιχεία που είναι απαραίτητα για την 
υλοποίηση του έργου.

Τροπολογία 13
Άρθρο 22, παράγραφος 3

Η Επιτροπή εξασφαλίζει, όσον αφορά τη 
σύνθεση κάθε συμβουλευτικής ομάδας, 
ισορροπημένο φάσμα εμπειρογνωσίας και 
την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική 
αντιπροσώπευση. 

Η Επιτροπή εξασφαλίζει, όσον αφορά τη 
σύνθεση κάθε συμβουλευτικής ομάδας, 
ισορροπημένο φάσμα εμπειρογνωσίας και 
την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική 
αντιπροσώπευση, με τους 
εμπειρογνώμονες σε κάθε ομάδα να 
αντανακλούν όσο το δυνατόν την πιο 
αντιπροσωπευτική γεωοικονομική
εκπροσώπηση, με ιδιαίτερη αναφορά στα 
νέα κράτη μέλη της ΕΕ·
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα (ΕΠΑΧ) 
δημιουργήθηκε μετά τη λήξη ισχύος της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και 
Χάλυβα (ΕΚΑΧ), που απετέλεσε το πρώτο βήμα για την ενωμένη Ευρώπη.
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου, η λειτουργία του ΕΠΑΧ 
αναθεωρήθηκε φέτος, πέντε χρόνια μετά την καθιέρωσή του. Η αναθεώρηση εστίασε κυρίως
στην αποτελεσματική χρήση των υλικών και της ενέργειας, την περιβαλλοντική προστασία 
και την προστασία της απασχόλησης. Το μεγάλο πλεονέκτημα του ΕΠΑΧ είναι ότι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την εξασφάλιση συμπληρωματικής χρηματοδότησης στον τομέα της 
έρευνας, εκτός του 7ου Προγράμματος Πλαισίου. Το ΕΠΑΧ χρηματοδοτείται από τους 
τόκους που παράγονται από το κεφάλαιο που παρέμεινε μετά τη λήξη ισχύος της Συνθήκης  
ΕΚΑΧ. με τη χρηματοδότηση να επιμερίζεται κατά 27,2% στην έρευνα που αφορά τον 
άνθρακα και 72,8% στην έρευνα που αφορά τον χάλυβα, γεγονός που αντικατοπτρίζει την 
κατανομή που υπήρχε στη Συνθήκη ΕΚΑΧ.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχει το ταμείο για την υγιή οικονομική ανάπτυξη στο 
πλαίσιο της ΕΕ, ιδίως στα νέα κράτη μέλη, πρέπει να χαιρετίσουμε την άποψη της Επιτροπής 
για συνέχιση της λειτουργίας του ΕΠΑΧ. Ο χάλυβας εξακολουθεί να παραμένει μια από τις 
σημαντικότερες συνιστώσες στους κλάδους βιομηχανίας των μηχανών και της κατασκευής, 
ενώ εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό τεχνολογικό πεδίο βελτίωσης της ποιότητας του 
χάλυβα καθώς και περιθώριο βελτίωσης των μεθόδων παραγωγής του. Για να διασφαλιστεί η 
αξιοπιστία των χαλύβδινων κατασκευών και να ενισχυθεί η λειτουργική αποτελεσματικότητα 
των μηχανών και του εξοπλισμού, πρέπει να υπάρξει (σε ορισμένες περιπτώσεις εκτενής) 
εμπειρική έρευνα με σκοπό τη βελτιστοποίηση της χημικής σύνθεσης και των ιδιοτήτων των 
διαφόρων τύπων χάλυβα.

Η εξισορρόπηση της παρουσίας των δύο φύλων στις ερευνητικές ομάδες θα συμβάλει στην 
αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων γυναικών και θα τις παροτρύνει να συμμετάσχουν 
σε ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ στον τομέα του άνθρακα και χάλυβα, θέτοντας έτσι 
τέρμα στην σημερινή ανισορροπία.

Προκειμένου ο άνθρακας να καταστεί πιο ανταγωνιστικός στην ενεργειακή αγορά, πρέπει να 
υπάρξει αποτελεσματική χρήση των περιφερειακών αποθεμάτων άνθρακα, γεγονός θα 
συμβάλει στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ. Η πρόταση απόφασης κατατάσσει
τους βιτουμενιούχους σχιστόλιθους  - ένα στερεό καύσιμο που είναι επίσης γνωστό και ως 
ασφαλτούχος σχιστόλιθος - στην κατηγορία του άνθρακα. Ο ορισμός της έννοιας «άνθρακας» 
διευρύνεται αποκλειστικά και μόνο στην εν λόγω απόφαση, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
χρήση του εν λόγω στερεού καυσίμου στα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας της Εσθονίας.

Τα ιδιαίτερα προβλήματα που αφορούν τα λειτουργούντα ορυχεία, που οφείλονται στις 
τοπικές γεωλογικές συνθήκες, οι ίδιος στην περίπτωση των ορυχείων εξόρυξης, 
προϋποθέτουν προσεκτική έρευνα. Αυτού του είδους η ενδελεχής έρευνα πρέπει να 
διενεργηθεί πριν ξεκινήσει η κατασκευή και εκμετάλλευση βαθέων ορυχείων άνθρακα 
οπτανθρακοποίησης με μεγάλη περιεκτικότητα σε μεθάνιο.
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