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a Szén- és Acélipari Kutatási Alap kutatási programjára vonatkozó többéves technikai 
iránymutatásokról

Határozatra irányuló javaslat (COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 14
(3) preambulumbekezdés

(3) A 2006. december 18-i 1982/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozatban 
meghatározott, az Európai Közösség 
kutatási, technológiafejlesztési és 
demonstrációs tevékenységekre vonatkozó 
hetedik keretprogramja (2007–2013) 
kezdeményezi a Szén- és Acélipari Kutatási 
Alap programjára vonatkozó többéves 
technikai iránymutatások megállapításáról 
szóló, 2003. február 1-jei 2003/78/EK 
tanácsi határozat felülvizsgálatát annak 
érdekében, hogy a Szén- és Acélipari 
Kutatási Alap egészítse ki a hetedik kutatási 
keretprogramot a szén- és acéliparhoz 
kapcsolódó ágazatokban,

(3) A 2006. december 18-i 1982/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozatban 
meghatározott, az Európai Közösség 
kutatási, technológiafejlesztési és 
demonstrációs tevékenységekre vonatkozó 
hetedik keretprogramja (2007–2013) 
kezdeményezi a Szén- és Acélipari Kutatási 
Alap programjára vonatkozó többéves 
technikai iránymutatások megállapításáról 
szóló, 2003. február 1-jei 2003/78/EK 
tanácsi határozat felülvizsgálatát annak 
érdekében, hogy a Szén- és Acélipari 
Kutatási Alap egészítse ki, de ne fedje át a 
hetedik kutatási keretprogramot a szén- és 
acéliparhoz kapcsolódó ágazatokban,
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Or. en

Indokolás

Az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási 
Alapról szóló jegyzőkönyv 1. cikkének (3) bekezdése értelmében: „A »Szén- és Acélipari 
Kutatási Alapként« említett, ilyen eszközökből származó bevételt kizárólag a kutatási 
keretprogram hatályán kívül eső kutatásra használják fel, [...]”

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 15
(3a) preambulumbekezdés (új)

(3a) A hetedik keretprogram hatálya alá a 
„tiszta széntechnológiák” tartoznak és ez 
ennélfogva ösztönzőt jelent a 2003/76/EK 
tanácsi határozat felülvizsgálatára, 

Or. en

Indokolás

Az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási 
Alapról szóló jegyzőkönyv 1. cikkének (3) bekezdése értelmében: „A »Szén- és Acélipari 
Kutatási Alapként« említett, ilyen eszközökből származó bevételt kizárólag a kutatási 
keretprogram hatályán kívül eső kutatásra használják fel, [...]”. Mivel a hetedik 
keretprogram hatálya alá tartozik a tiszta széntechnológiák kutatása és fejlesztése, a szénnel 
kapcsolatos kutatás és az acéllal kapcsolatos kutatás arányát ennek megfelelően módosítani 
kell. 

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 16
(14) preambulumbekezdés

(14) A Kutatási Alap kísérleti és 
demonstrációs projektekhez való teljes 
pénzügyi hozzájárulásának maximumát az 
elszámolható költségek 50%-ára kell emelni,

(14) A Kutatási Alap kísérleti és 
demonstrációs projektekhez való teljes 
pénzügyi hozzájárulásának maximumát az 
elszámolható költségek 40%-ára kell emelni,

Or. en
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Indokolás

Nem indokolt a kísérleti vagy demonstrációs projektekkel kapcsolatos, támogatott költségek 
teljes pénzügyi hozzájárulásának maximumát 40%-ról 50%-ra emelni.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 17
3. cikk, (1) bekezdés, g) pont

g) olajpala. törölve

Or. en

Indokolás

Az olajpala nem tartozik a szén és acél fogalommeghatározása alá. Az olajpalát ki kell zárni 
ezen Alap hatálya alól.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 18
4. cikk

4. cikk törölve
A közösségi szén versenyképességének 

javítása
(1) A cél a bányászati termelés 
összköltségeinek csökkentése, a termékek 
minőségének fejlesztése, valamint a 
szénfelhasználás költségeinek csökkentése. 
A kutatási projektek felölelik a teljes 
széntermelési láncot, a következők szerint:

a) modern rétegvizsgálati technikák;

b) integrált bányászati tervezés;

c) az európai feketeszénkészletek földrajzi 
jellemzőinek megfelelő, rendkívül 
hatékony, nagymértékben automatizált 
kitermelési és bányászati technológiák;
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d) megfelelő támogató technológiák;

e) szállítási rendszerek;

f) energiaellátási szolgáltatások, 
kommunikációs és információs, átviteli, 
ellenőrzési és folyamatirányító rendszerek;

g) a fogyasztói piacok szükségletéhez 
igazodó szén-előkészítési technikák;

h) szénátalakítás;

i) szénégetés.

(2) A kutatási projektek oly módon 
törekszenek a tudományos és technológiai 
haladásra, hogy általuk érthetőbbé 
váljanak a rétegek viselkedése és kezelése a 
kőzetnyomással, gázkibocsátással, 
robbanásveszéllyel, szellőztetéssel és a 
bányászati műveletekre hatást gyakoroló 
egyéb tényezőkkel kapcsolatban. Az ilyen 
célú kutatási projekteknek olyan 
eredményeket kell felmutatniuk, amelyek 
rövid- vagy középtávon a közösségi termelés 
jelentős részére alkalmazhatók.

Előnyben kell részesíteni azokat a 
projekteket, amelyek a következők közül 
legalább egyet elősegítenek:

a) az egyéni technikák rendszerekbe és 
módszerekbe történő integrálása, valamint 
az integrált bányászati módszerek 
fejlesztése;

b) a termelési költségek jelentős 
csökkentése;

c) (c) a bányabiztonsággal és a 
környezetvédelemmel kapcsolatos előnyök.

Or. en
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Indokolás

Mivel a közösségi szénipar szerkezete folyamatosan átalakulóban van, a kutatásra szánt
közösségi pénzt a közösségi szén versenyhelyzetének javítása helyett inkább a bányászati és a 
szénnel kapcsolatos tevékenységek beszüntetésének tulajdonítható környezeti és társadalmi 
hatásokra, valamint más fenntarthatóbb és biztonságos energiaforrások kifejlesztésére kell 
költeni.

Módosítás, előterjesztette: Jan Březina

Módosítás: 19
4. cikk, (2) bekezdés, ca) pont (új)

  ca) új, gazdaságosabb és megbízhatóbb 
technológiák kidolgozása.

Or. cs

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 20
6. cikk, cím

Hatékony környezetvédelem és a szén, mint 
tiszta energiaforrás felhasználásának 
fejlesztése

A helyi környezet védelmének javítása

Or. en

Indokolás

A szénfelhasználásból származó kibocsátások csökkentése – beleértve a CO2-kivonást és -
tárolást – a hetedik keretprogram „Energetikai tevékenység, 6.: Tiszta széntechnológiák” 
elválaszthatatlan részét képezi. Ennek, a Szén- és Acélipari Kutatási Alap szerinti kutatási 
területnek a felvétele ennélfogva átfedné a hetedik keretprogramot és ellentétes lenne az
ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási 
Alapról szóló jegyzőkönyv 1. cikkének (3) bekezdésével, amely szerint: „A »Szén- és Acélipari 
Kutatási Alapként« említett, ilyen eszközökből származó bevételt kizárólag a kutatási 
keretprogram hatályán kívül eső kutatásra használják fel, [...]”.. Ez a módosítás
egyértelművé teszi az ilyen következetlenség elkerülését.
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Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 21
6. cikk, (2) bekezdés, a) pont

a) (a) a szénfelhasználásból származó 
kibocsátások csökkentése, beleértve a CO2-
kivonást és -tárolást;

törölve

Or. en

Indokolás

Az indokolás megegyezik a Harms asszony által a 4. cikkre vonatkozóan előterjesztett 
módosításhoz fűzött indokolással.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 22
6. cikk, (2) bekezdés, b) pont

b) az üvegházhatást okozó gázkibocsátások 
– különösen a szénlelőhelyekből kibocsátott 
metán – csökkentése;

törölve

Or. en

Indokolás

Az indokolás megegyezik a Harms asszony által a 4. cikkre vonatkozóan előterjesztett 
módosításhoz fűzött indokolással.

Módosítás, előterjesztette: Jan Březina

Módosítás: 23
6. cikk, (2) bekezdés, d) pont

d) a hulladéktárolók felújítása, valamint a 
széntermelésből és szénfelhasználásból 
származó hulladékok ipari felhasználása; 

d) a hulladéktárolók felújítása, valamint a 
széntermelésből és szénfelhasználásból 
származó hulladékok felhasználása; 
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Or. cs

Módosítás, előterjesztette: Jan Březina

Módosítás: 24
7. cikk, (1) bekezdés

A fenti célt kitűző kutatási projekteknek a 
hosszú távú energiaellátás kilátásaival és az 
olyan szénlelőhelyek – gazdasági, energiával 
kapcsolatos és környezetvédelmi 
szempontból történő – fejlesztésével kell 
foglalkozniuk, amelyek a hagyományos 
bányászati technikákkal gazdaságosan nem 
bányászhatók. A projektek magukban 
foglalhatnak tanulmányokat, stratégiák 
meghatározását, alap- és alkalmazott 
kutatást, valamint olyan innovatív technikák 
tesztelését, amelyek a közösségi 
szénforrások felértékelésének távlatát 
kínálják.

A fenti célt kitűző kutatási projekteknek a 
hosszú távú energiaellátás biztosításának 
kilátásaival és az olyan szénlelőhelyek –
gazdasági, energiával kapcsolatos és 
környezetvédelmi szempontból történő –
fejlesztésével kell foglalkozniuk, amelyek a 
hagyományos bányászati technikákkal 
gazdaságosan nem bányászhatók. A 
projektek magukban foglalhatnak 
tanulmányokat, stratégiák meghatározását, 
alap- és alkalmazott kutatást, valamint olyan 
innovatív technikák tesztelését, amelyek a 
közösségi szénforrások felértékelésének 
távlatát kínálják

Or. cs

Módosítás, előterjesztette: Jan Březina

Módosítás: 25
9. cikk, c) pont

c) az élettartam meghosszabbítása, 
különösen az acélok és acélszerkezetek 
hővel és korrózióval szembeni 
ellenállásának fejlesztésével;

c) az élettartam meghosszabbítása, 
különösen az acélok és acélszerkezetek 
hővel, korrózióval és más hatásokkal 
szembeni ellenállásának fejlesztésével;

Or. cs

Módosítás, előterjesztette: Jan Březina

Módosítás: 26
20. cikk
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A szén- és acélipari tanácsadó csoportok (a 
továbbiakban: „a tanácsadó csoportok”) 
független műszaki tanácsadó csoportok.

A szén- és acélipari tanácsadó csoportok (a 
továbbiakban: „a tanácsadó csoportok”) 
megfelelően képzett szakemberekből álló
független, műszaki tanácsadó csoportok. 

Or. cs

Módosítás, előterjesztette: Jan Březina

Módosítás: 27
25. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

(3) A Bizottság a kutatási programra 
vonatkozóan összeállítja a részletes 
részvételi szabályokat, a pályázatok és a 
projektek kezelési módszereit, a pályázati 
űrlapokat, a pályázatok benyújtásának 
szabályait, a típusszerződéseket, az 
elszámolható költségeket, az engedélyezett 
pénzügyi hozzájárulás maximumát, a fizetési 
módokat és az éves prioritási célokat 
tartalmazó információs csomagot

(3) A Bizottság a kutatási programra 
vonatkozóan összeállítja a részletes 
részvételi szabályokat, a pályázatok és a 
projektek kezelési módszereit, a pályázati 
űrlapokat (beleértve az annak kitöltésére 
vonatkozó utasításokat), a pályázatok 
benyújtásának szabályait, a 
típusszerződéseket, az elszámolható 
költségeket, az engedélyezett pénzügyi 
hozzájárulás maximumát, a fizetési módokat 
és az éves prioritási célokat tartalmazó 
információs csomagot.

Or. cs

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 28
30. cikk, (3) bekezdés, táblázat, b) pont

b) kísérleti és demonstrációs projektekre 
legfeljebb 50%

b) kísérleti és demonstrációs projektekre 
legfeljebb 40%

Or. en

Indokolás

Nem indokolt a kísérleti vagy demonstrációs projektekkel kapcsolatos, támogatott költségek 
teljes pénzügyi hozzájárulásának maximumát 40%-ról 50%-ra emelni.
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Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 29
38. cikk, (1) bekezdés

(1) A Bizottság a kutatási programra 
vonatkozóan ellenőrzést végez, amely 
magában foglalja a várható hasznok 
értékelését. Az e rendszerrel kapcsolatos 
jelentést 2013. végéig kell közzétenni, majd 
azt követően minden hetedik évben. E
jelentéseket a Közösségi Kutatási és 
Fejlesztési Információs Szolgálat (CORDIS) 
honlapján vagy hasonló honlapon teszik 
közzé.

1. A Bizottság a kutatási programra 
vonatkozóan ellenőrzést végez, amely 
magában foglalja a várható hasznok 
értékelését. Az e rendszerrel kapcsolatos 
jelentést 2013. végéig kell közzétenni. E
jelentést a Közösségi Kutatási és Fejlesztési 
Információs Szolgálat (CORDIS) honlapján 
vagy hasonló honlapon teszik közzé.

Or. en

Indokolás

Nem indokolt az, hogy a Bizottság egyetlen meghatározott energiaforrást – azaz a szenet –
támogató, határozatlan idejű finanszírozási mechanizmust mozdítson elő. A Bizottságnak 
legalább is 2013 végéig először értékelni kell ezt a kutatási programot és – az együttdöntési 
eljárás keretében az Európai Parlamenttel együtt – fel kell mérnie, hogy megéri-e továbbra is 
támogatni a közösségi szenet vagy sem.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 30
38. cikk, (2) bekezdés

(2) A Bizottság az egyes hétéves időszakok 
során finanszírozott projektek lezárulását 
követően értékeli a kutatási programot. A 
KTF által a társadalom és a vonatkozó 
ágazatok számára nyújtott előnyeit is 
értékelik. Az értékelő jelentést közzé kell 
tenni.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
évben finanszírozott projektek lezárulását 
követően értékeli a kutatási programot. A 
KTF által a társadalom és a vonatkozó 
ágazatok számára nyújtott előnyeit is 
értékelik. Az értékelő jelentést közzé kell 
tenni.

Or. en

Indokolás

Nem indokolt az, hogy a Bizottság egyetlen meghatározott energiaforrást – azaz a szenet –
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támogató, határozatlan idejű finanszírozási mechanizmust mozdítson elő. A Bizottságnak 
legalább is 2013 végéig először értékelni kell ezt a kutatási programot és – az együttdöntési 
eljárás keretében az Európai Parlamenttel együtt – fel kell mérnie, hogy megéri-e továbbra is 
támogatni a közösségi szenet vagy sem.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 31
40. cikk

A III. fejezetben meghatározott technikai 
iránymutatásokat hétévenként felül kell 
vizsgálni; az első időszak 2014. december 
31-én zárul le. A Bizottság e célból 
legkésőbb minden hétéves időszak utolsó 
évének első hat hónapjában újraértékeli a 
technikai iránymutatások működését és 
hatékonyságát, és adott esetben javaslatot 
tesz azok megfelelő módosítására.

A III. fejezetben meghatározott technikai 
iránymutatásokat legkésőbb 2014. december 
31-én felül kell vizsgálni. A Bizottság e 
célból legkésőbb 2014. június 30-án
újraértékeli a technikai iránymutatások 
működését és hatékonyságát, és adott 
esetben javaslatot tesz azok megfelelő 
módosítására.

Amennyiben azt szükségesnek találja, a 
Bizottság már a hétéves időszak lejárta előtt
is elvégezheti az ilyen újraértékelést, és 
adott esetben javaslatokat tehet a Tanácsnak 
a megfelelő módosításokra.

Amennyiben azt szükségesnek találja, a 
Bizottság is elvégezheti az ilyen 
újraértékelést, és adott esetben az 
együttdöntési eljárás keretében 2014 vége 
előtt javaslatokat tehet a Tanácsnak és az 
Európai Parlamentnek a megfelelő 
módosításokra.

Or. en

Indokolás

Az indokolás megegyezik a Harms asszony által a 38. cikkre vonatkozóan előterjesztett 
módosításhoz fűzött indokolással.
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