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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Odločbe Sveta o večletnih tehničnih smernicah za raziskovalni program 
Raziskovalnega sklada za premog in jeklo
(KOM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0393),

– ob upoštevanju člena 4(3) Odločbe Sveta 2003/76/ES1, na podlagi katerega se je Svet 
posvetoval s Parlamentom (C6–0248/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6-0000/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Člen 3, odstavek 1, točka g

(g) oljni skrilavci; (g) bitumenski skrilavci;

                                               
1 Odločba Sveta z dne 1. februarja 2003 o določitvi ukrepov za izvajanje Protokola o finančnih posledicah 
izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je priložen k Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske skupnosti (UL L 29, 5.2.2003, str. 22)
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Obrazložitev

Opredelitev izraza "premog" se je neprimerno razširila tudi na "oljne skrilavce", čeprav že 
vključuje črni premog, v katerega spadajo premogi vrste A in s tem tudi bitumenski skrilavci. 
Zato bi bilo treba namesto izraza "oljni skrilavci" uporabljati širši izraz "bitumenski 
skrilavci", saj oljni skrilavci spadajo v kategorijo bitumenskih skrilavcev. 

Predlog spremembe 2
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

S temi projekti bo premog na lokalnem 
energetskem trgu postal konkurenčnejši, 
saj se bodo lokalne zaloge premoga 
učinkoviteje uporabile, to pa bo v državah 
članicah izboljšalo varno oskrbo z 
energijo.

Predlog spremembe 3
Člen 4, odstavek 2, točka (c a) (novo)

(ca) raziskave za učinkovitejšo pretvorbo 
primarne energije iz premoga v druge 
oblike energije, na primer z uporabo 
konvencionalnih tehnologij uplinjanja in 
utekočinjanja premoga;

Obrazložitev

Konvencionalne tehnologije uplinjanja in utekočinjanja so tehnologije "čistega premoga". 
Kadar se proizvodi uplinjanja in utekočinjanja, tudi vodik, uporabljajo kot goriva za motorje,
zaradi učinkovitejše pretvorbe energije zmanjšujejo emisije CO2 v ozračje.

Predlog spremembe 4
Člen 7, odstavek 1

Raziskovalni projekti s tem ciljem se 
nanašajo na možnosti dolgoročne oskrbe z 
energijo in zadevajo povečanje vrednosti –
v ekonomskem, energetskem in okoljskem 
smislu – nahajališč premoga, ki jih ni 
mogoče rentabilno izkoriščati s klasičnimi 
rudarskimi tehnikami. Lahko gre za študije, 

Raziskovalni projekti s tem ciljem se 
nanašajo na možnosti dolgoročne oskrbe z 
energijo in zadevajo povečanje vrednosti 
premoga in učinkovito oskrbo z njim 
(transport) – v ekonomskem, energetskem 
in okoljskem smislu, ki ga ni mogoče 
rentabilno izkoriščati s klasičnimi 
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opredelitev strategij, temeljne in uporabne 
raziskave ter preskušanje inovativnih 
tehnik, ki ponujajo možnosti povečanja 
vrednosti premogovnih virov Skupnosti.

rudarskimi tehnikami. Lahko gre za študije, 
opredelitev strategij, temeljne in uporabne 
raziskave ter preskušanje inovativnih 
tehnik, ki ponujajo možnosti povečanja 
vrednosti premogovnih virov Skupnosti.

Predlog spremembe 5
Člen 7, odstavek 2

Prednost imajo projekti, ki vključujejo 
komplementarne tehnike, kot so adsorpcija 
metana ali ogljikovega dioksida, črpanje 
metana iz premogovnih ležišč in podzemno 
uplinjanje premoga.

Prednost imajo projekti, ki vključujejo 
komplementarne tehnike, kot so adsorpcija 
metana ali ogljikovega dioksida, črpanje 
metana iz premogovnih ležišč in njegova 
uporaba kot energijski vir, učinkovito 
izgorevanje premoga pri proizvodnji 
toplote in električne energije in 
nekonvencionalne metode podzemnega 
uplinjanja premoga.

Predlog spremembe 6
Člen 8, točka (j a) (novo)

(ja) jeklene litine in kovaški izdelki ter 
sintrani izdelki, pridobljeni s prašno 
metalurgijo iz jeklenih prahov in ferozlitin 
kot polizdelki za nadaljnjo obdelavo;

Obrazložitev

Jeklene litine, jeklene kovaške izdelke in sintrane izdelke, pridobljene s prašno metalurgijo, je 
šesti okvirni program pokrival tako, da jih je izrecno navajal/imenoval. Zato imam pomisleke 
o sedanjem predlogu.

Predlog spremembe 7
Člen 9, točka (b)

(b) lastnosti jekla na ravni mehanskih 
lastnosti pri nizkih in visokih temperaturah, 
kot so trdnost in žilavost, utrujenost, 
obraba, lezenje, korozija in prelomna 
trdnost;

(b) značilnosti jekla na ravni mehanskih 
lastnosti jekla pri nizkih in visokih 
temperaturah, kot so trdnost pri različnih 
napetostih, trdota, odpornost na šoke, 
mehanska in termična utrujenost, lezenje 
in prelomna trdnost ter obraba zaradi 
abrazije in odpornost proti koroziji;
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Predlog spremembe 8
Člen 9, točka (c)

(c) podaljševanje dobe trajanja, zlasti z 
izboljševanjem toplotne in korozijske 
odpornosti jekla in jeklenih struktur;

(c) podaljševanje dobe trajanja, zlasti z 
izboljševanjem korozijske odpornosti jekla 
in jeklenih struktur in njihove odpornosti 
na obrabo zaradi visokih temperatur;

Predlog spremembe 9
Člen 9, točka (d)

(d) sestavljeni konstrukcijski elementi in 
sendvič strukture, ki vsebujejo jeklo;

(d) vlaknasti in slojasti sestavljeni 
konstrukcijski elementi in strukture;

Predlog spremembe 10
Člen 9, točka (e)

(e) simulacijski modeli mikrostruktur in
mehanskih lastnosti za napovedovanje;

(e) simulacijski modeli mikrostruktur, 
mehanskih lastnosti itd. za napovedovanje;

Predlog spremembe 11
Člen 10, točka (b)

(b) vrste jekla in konstrukcijski modeli za 
lažje ponovno pridobivanje jekla iz 
odpadkov in njegovo pretvarjanje v 
uporabna jekla;

(b) modeli jeklenih struktur, ki se ob 
koncu življenjske dobe zlahka razstavijo, 
da bi omogočili ponovno pridobivanje 
jekla iz odpadkov in njegovo pretvarjanje v 
uporabna jekla;

Predlog spremembe 12
Člen 13

Katero koli podjetje, javni organ, 
raziskovalna organizacija ali visokošolska 
in srednješolska izobraževalna ustanova ali 
drug pravni subjekt, vključno s fizičnimi 
osebami, iz tretjih držav lahko sodeluje na 
podlagi individualnih projektov, ne da bi 
prejemal finančno podporo na podlagi 

Katero koli podjetje, javni organ, 
raziskovalna organizacija ali visokošolska 
in srednješolska izobraževalna ustanova ali 
drug pravni subjekt, vključno s fizičnimi 
osebami, iz tretjih držav lahko sodeluje na 
podlagi individualnih projektov, ne da bi 
prejemal finančno podporo na podlagi 
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raziskovalnega programa, če je njegovo 
sodelovanje v interesu Skupnosti.

raziskovalnega programa, če je njegovo 
sodelovanje v interesu Skupnosti in če 
zadevni subjekti poskrbijo za osnovna 
sredstva za izvajanje projekta.

Predlog spremembe 13
Člen 22, odstavek 3

Komisija znotraj vsake svetovalne skupine 
zagotovi uravnotežen nabor strokovnega 
znanja ter največjo možno geografsko 
zastopanost.

Komisija znotraj vsake svetovalne skupine 
zagotovi uravnotežen nabor strokovnega 
znanja ter največjo možno geografsko 
zastopanost, strokovnjaki v vsaki skupini 
pa odražajo kar najbolj verodostojno 
geoekonomsko zastopanost, pri čemer se 
posebna pozornost nameni novim 
državam članicam EU.
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OBRAZLOŽITEV

Raziskovalni sklad za premog in jeklo (RSPJ) je bil ustanovljen po izteku Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ), ki je predstavljala prvi korak k 
združeni Evropi. V skladu s smernicami Sveta je bil letos, pet let po ustanovitvi, opravljen 
pregled upravljanja RSPJ. Pregled se je osredotočil zlasti na učinkovito rabo materiala in 
energije, varstvo okolja in varnost zaposlitve. Velika prednost RSPJ je, da ga je mogoče
uporabiti za dodatno financiranje raziskav, ki ne spadajo v 7. okvirni program. RSPJ se 
financira iz obresti iz kapitala, ki je ostal po izteku Pogodbe o ustanovitvi ESPJ, financiranje 
pa se deli na 27,2 % za raziskave na področju premogovništva in 72,8 % za raziskave na 
področju jeklarstva, kar odraža razdelitev iz Pogodbe o ustanovitvi ESPJ.

Zaradi pomena, ki ga ima sklad za zdrav gospodarski razvoj v EU, zlasti v novih državah 
članicah, pozdravljamo mnenje Komisije, da bi RSPJ moral delovati tudi v prihodnje. Jeklo je 
še vedno ena najpomembnejših surovin v strojni in gradbeni industriji, ostaja pa še precej 
tehnološkega manevrskega prostora za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti proizvodnih 
postopkov jekla. Da bi zagotovili zanesljivost jeklenih struktur in povečali učinkovitost 
delovanja strojev in opreme, bodo potrebne (v nekaterih primerih obsežne) empirične 
raziskave za dosego optimalne kemijske sestave in lastnosti pri različnih vrstah jekla.

Uravnotežena zastopanost spolov v raziskovalnih skupinah bo pomagala povečati število 
zaposlenih žensk in bo ženske spodbudila k sodelovanju v raziskovalnih programih EU na 
področju premoga in jekla, s čimer bo odpravljeno sedanje neravnovesje. 

Če naj premog na energetskem trgu postane konkurenčnejši, je treba učinkovito uporabljati 
regionalne zaloge premoga, kar bo pomagalo k varnejši oskrbi z energijo v EU. Predlog 
odločbe uvršča bitumenske skrilavce – trdo gorivo, poznano tudi kot oljni skrilavci – v 
opredelitev premoga. Opredelitev izraza "premog" je bila razširjena zgolj za namene te 
odločbe tako, da se je upoštevala tudi uporaba tega fosilnega goriva v estonskih elektrarnah.

Za specifične težave pri rudarjenju, ki so odvisne od lokalnih geoloških pogojev, zlasti pri 
globokih rudnikih, bodo potrebne postopne predhodne raziskave. Te zelo temeljite raziskave 
bo treba izvesti preden se odprejo rudniki in začnejo izkoriščati globoka nahajališča premoga 
za koksanje, polna metana.
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