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8.1.2008 PE400.286v01-00

GROZĪJUMI Nr. 14-31

Ziņojuma projekts (PE398.429v01-00)
Adam Gierek
Daudzgadu tehniskās pamatnostādnes Ogļu un tērauda izpētes fonda pētniecības programmai

Lēmuma priekšlikums (COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 14
3. apsvērums

(3) Kopienas Septītā pamatprogramma 
pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un 
demonstrējumu pasākumiem (2007.–2013.), 
kas izklāstīta Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmumā 
Nr. 1982/2006/EK, rosina pārskatīt Padomes 
2003. gada 1. februāra Lēmumu 
2003/78/EK, ar ko paredz daudzgadu 
tehniskās pamatnostādnes Ogļu un tērauda 
pētniecības fonda pētniecības programmai, 
lai nodrošinātu, ka Ogļu un tērauda 
pētniecības fonds papildina Septīto 
pētniecības pamatprogrammu ar oglēm un 
tēraudu saistītās nozarēs.

(3) Kopienas Septītā pamatprogramma 
pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un 
demonstrējumu pasākumiem (2007.–2013.), 
kas izklāstīta Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmumā 
Nr. 1982/2006/EK, rosina pārskatīt Padomes 
2003. gada 1. februāra Lēmumu 
2003/78/EK, ar ko paredz daudzgadu 
tehniskās pamatnostādnes Ogļu un tērauda 
pētniecības fonda pētniecības programmai, 
lai nodrošinātu, ka Ogļu un tērauda 
pētniecības fonds papildina, bet nepārklājas 
ar Septīto pētniecības pamatprogrammu ar 
oglēm un tēraudu saistītās nozarēs.

Or. en
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Pamatojums

Protokola par EOTK dibināšanas līguma izbeigšanās finansiālajām sekām un par Ogļu un 
tērauda pētniecības fondu 1. panta 3. punktā teikts, ka „Ieņēmumi no šiem līdzekļiem, kurus 
min kā „Ogļu un tērauda pētniecības fondu”, jāizmanto tikai pētniecībai, kas nav saistīta ar 
pētniecības pamatprogrammu ..”. 

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 15
3.a apsvērums (jauns)

(3a) Septītajā pamatprogrammā ietvertas 
tīrās ogļu tehnoloģijas un tādēļ tas ir 
iemesls pārskatīt Padomes lēmumu 
2003/76/EK, 

Or. en

Pamatojums

Protokola par EOTK dibināšanas līguma izbeigšanās finansiālajām sekām un par Ogļu un 
tērauda pētniecības fondu 1. panta 3. punktā teikts, ka „Ieņēmumi no šiem līdzekļiem, kurus 
min kā „Ogļu un tērauda pētniecības fondu”, jāizmanto tikai pētniecībai, kas nav saistīta ar 
pētniecības pamatprogrammu ..”. Tā kā 7. pamatprogrammā ietilpst tīrās ogļu tehnoloģijas 
pētniecība un izstrāde, atbilstoši jāmaina iedalījums ar ogļu un ar tērauda pētniecību 
saistītās jomās. 

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 16
14. apsvērums

(14) Maksimālais kopējais finanšu 
ieguldījums no Pētniecības fonda 
izmēģinājumu un demonstrējumu projektiem 
ir jāpalielina līdz 50 % no attaisnotajām 
izmaksām.

(14) Maksimālais kopējais finanšu 
ieguldījums no Pētniecības fonda 
izmēģinājumu un demonstrējumu projektiem 
ir jāpalielina līdz 40 % no attaisnotajām 
izmaksām.

Or. en
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Pamatojums

Nav iemesla no 40 % uz 50 % palielināt maksimālo finansiālo ieguldījumu no izmēģinājuma un 
demonstrējumu projektu attaisnotajām izmaksām.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 17
3. panta 1.punkta g) apakšpunkts

degslāneklis. svītrots

Or. en

Pamatojums

Degslāneklis nav iekļauts ogļu un tērauda definīcijā. Tas jāizņem no šī fonda darbības jomas.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 18
4. pants

4. pants svītrots
Kopienas ogļu konkurētspējas uzlabošana

1. Mērķis ir samazināt kalnrūpniecības 
kopējās izmaksas, uzlabot ražojumu 
kvalitāti un samazināt ogļu izmantošanas 
izmaksas. Pētniecības projekti aptver visu 
ogļrūpniecības ķēdi:

(a) mūsdienu tehnoloģijas atradņu izpētei;

(b) koordinēta raktuvju plānošana;

(c) īpaši efektīvas, pārsvarā automatizētas 
ekskavācijas un kalnrūpniecības 
tehnoloģijas, kas atbilst Eiropas akmeņogļu 
atradņu ģeoloģiskajām īpašībām;

(d) attiecīgas palīgtehnoloģijas;

(e) transporta sistēmas;
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(f) energoapgādes pakalpojumi, sakaru un 
informācijas sistēmas, pārvades, 
uzraudzības un procesu kontroles sistēmas;

(g) ogļu pārstrādes tehnoloģijas, kas vērstas 
uz patērētāju tirgu vajadzībām;

(h) ogļu konversija;

(i) ogļu dedzināšana.

2. Pētniecības projektu mērķis ir arī zinātnes 
un tehnoloģijas attīstība, lai panāktu labāku 
norišu izpratni un atradņu kontroli saistībā ar 
iežu spiedienu, gāzu emisijām, eksplozijas 
draudiem, ventilāciju un visiem citiem 
faktoriem, kas ietekmē raktuvju 
izmantošanu. Pētniecības projektiem ar 
šādiem mērķiem ir tādi, kuru rezultātus īsā 
vai vidēji ilgā laikā varētu izmantot attiecībā 
uz būtisku Kopienas ražošanas daļu.

Priekšroku dod projektiem, kas sekmē 
vismaz viena šāda mērķa sasniegšanu:

(a) atsevišķu paņēmienu integrēšana 
sistēmās un metodikā un integrētu 
kalnrūpniecības metožu izstrāde;

(b) ražošanas izmaksu būtiska 
samazināšana;

(c) ieguvumi raktuvju drošības un vides 
ziņā.

Or. en

Pamatojums

Tā kā Kopienas ogļu ieguves nozarē notiek nepārtrauktas pārmaiņas, Kopienas pētniecības 
līdzekļus labāk vajadzētu izmantot, lai mazinātu ietekmi uz vidi un sociālo jomu ogļu raktuvju 
slēgšanas un citu saistītu darbību pārtraukšanas rezultātā un lai veicinātu citu ilgtspējīgāku 
un drošāku enerģijas avotu pilnveidošanu, nevis lai mēģinātu uzlabot Kopienas ogļu 
konkurētspēju.
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Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 19
4. panta 2. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

  (ca) jaunu ekonomiskāku un uzticamāku 
tehnoloģiju izstrādi.

Or. cs

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 20
6. panta virsraksts

Efektīva vides aizsardzība un ogļu kā tīra 
enerģijas avota izmantošanas 
pilnveidošana

Vides aizsardzības uzlabošana vietējā 
līmenī

Or. en

Pamatojums

Emisiju samazināšana, kas rodas, izmantojot ogles, tostarp CO2 piesaistīšana un glabāšana, 
ir 7. pamatprogrammas „Tīro ogļu tehnoloģijas” neatņemama daļa. Šīs pētniecības jomas 
iekļaušana OTPF pārklātos ar 7. pamatprogrammu un būtu pretrunā ar Protokola par EOTK 
dibināšanas līguma izbeigšanās finansiālajām sekām un par Ogļu un tērauda pētniecības 
fondu 1. panta 3. punktu, kurā teikts, ka „Ieņēmumi no šiem līdzekļiem, kurus min kā „Ogļu 
un tērauda pētniecības fondu”, jāizmanto tikai pētniecībai, kas nav saistīta ar pētniecības 
pamatprogrammu ..”. Ar šo grozījumu nodrošina, ka novērš šādu neatbilstību.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 21
6. panta 2. daļas a) apakšpunkts

(a) to emisiju samazināšana, kas rodas, 
izmantojot ogles, tostarp CO2 piesaistīšana 
un glabāšana;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā 4. panta grozījumam, ko iesniedza R. Harms.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 22
6. panta 2. daļas b) apakšpunkts

(b) siltumnīcefekta gāzu, jo īpaši metāna, 
emisiju samazināšana no ogļu atradnēm;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā 4. panta grozījumam, ko iesniedza R. Harms.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 23
6. panta 2. daļas d) apakšpunkts

(d) atkritumu kaudžu attīrīšana un ogļu 
ražošanas un patēriņa atliekvielu 
rūpnieciska izmantošana; 

(d) atkritumu kaudžu attīrīšana un ogļu 
ražošanas un patēriņa atliekvielu 
izmantošana; 

Or. cs

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 24
7. panta 1. daļa

Pētniecības projekti ar šādu mērķi ir saistīti 
ar izredzēm uz ilglaicīgu energoapgādi un 
attiecas uz to ogļu iegulu modernizāciju 
saimnieciskā, enerģētiskā un vides ziņā, 
kuru ieguve ar parastajiem kalnrūpniecības 
paņēmieniem nevar būt rentabla. Projekti var 
ietvert izpēti, stratēģiju definēšanu, 
fundamentālus un lietišķos pētījumus un to 

Pētniecības projekti ar šādu mērķi ir saistīti 
ar izredzēm nodrošināt ilglaicīgu 
energoapgādi un attiecas uz to ogļu iegulu 
modernizāciju saimnieciskā, enerģētiskā un 
vides ziņā, kuru ieguve ar parastajiem 
kalnrūpniecības paņēmieniem nevar būt 
rentabla. Projekti var ietvert izpēti, stratēģiju 
definēšanu, fundamentālus un lietišķos 
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inovatīvo metožu testēšanu, kas nodrošina 
iespējas pilnveidot Kopienas ogļu resursus.

pētījumus un to inovatīvo metožu testēšanu, 
kas nodrošina iespējas pilnveidot Kopienas 
ogļu resursus.

Or. cs

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 25
9. panta c) punkts

c) lietošanas laika paildzināšana, īpaši, 
uzlabojot tēraudu un tērauda struktūru 
izturību pret karstumu un koroziju;

c) lietošanas laika paildzināšana, īpaši, 
uzlabojot tēraudu un tērauda struktūru 
izturību pret karstumu, koroziju un cita 
veida ietekmi;

Or. cs

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 26
20. pants

Ogļu un tērauda konsultatīvās grupas (še 
turpmāk — konsultatīvās grupas) ir 
neatkarīgas tehnisko ekspertu konsultatīvās 
grupas.

Ogļu un tērauda konsultatīvās grupas (še 
turpmāk — konsultatīvās grupas) ir 
neatkarīgas tehnisko ekspertu konsultatīvās 
grupas, kuras veido atbilstoši kvalificēti 
speciālisti. 

Or. cs

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 27
25. panta 3. punkta 1. daļa

3. Komisija izveido informācijas paketi, 
kurā sīki izklāstīta šāda informācija: 
līdzdalības noteikumi, administratīvās 
metodes attiecībā uz priekšlikumiem un 
projektiem, pieteikumu veidlapas, 

3. Komisija izveido informācijas paketi, 
kurā sīki izklāstīta šāda informācija: 
līdzdalības noteikumi, administratīvās 
metodes attiecībā uz priekšlikumiem un 
projektiem, pieteikumu veidlapas (tostarp 
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priekšlikumu iesniegšanas noteikumi, 
piešķīruma līgumu paraugi, attaisnotās 
izmaksas, maksimālais pieļaujamais finanšu 
ieguldījums, maksāšanas veidi un 
Pētniecības programmas ikgadējie prioritārie 
mērķi.

instrukcijas to aizpildīšanai), priekšlikumu 
iesniegšanas noteikumi, piešķīruma līgumu 
paraugi, attaisnotās izmaksas, maksimālais 
pieļaujamais finanšu ieguldījums, 
maksāšanas veidi un Pētniecības 
programmas ikgadējie prioritārie mērķi.

Or. cs

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 28
30. panta 3. punkta tabulas b) apakšpunkts

(b) izmēģinājuma un demonstrējumu 
projektiem līdz 50%

(b) izmēģinājuma un demonstrējumu 
projektiem līdz 40%

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla no 40 % uz 50 % palielināt maksimālo finansiālo ieguldījumu no izmēģinājuma un 
demonstrējumu projektu attaisnotajām izmaksām.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 29
38. panta 1. punkts

1. Komisija veic Pētniecības programmas 
uzraudzību, tostarp izvērtē gaidāmos 
ieguvumus. Uzraudzības ziņojumu publicē 
līdz 2013. gada beigām un pēc tam ik pēc 
septiņiem gadiem. Komisija šos ziņojumus
publisko ar Kopienas Pētniecības un 
attīstības informācijas dienesta (CORDIS) 
vai attiecīgas tīmekļa vietnes starpniecību.

1. Komisija veic Pētniecības programmas
uzraudzību, tostarp izvērtē gaidāmos 
ieguvumus. Uzraudzības ziņojumu publicē 
līdz 2013. gada beigām. Komisija šo 
ziņojumu publisko ar Kopienas Pētniecības 
un attīstības informācijas dienesta 
(CORDIS) vai attiecīgas tīmekļa vietnes 
starpniecību.

Or. en

Pamatojums

Komisijai nav pamata veicināt beztermiņa finansēšanas mehānismu, ar kuru atbalsta vienu 
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vienīgu enerģijas avotu, t.i., ogles. Komisijai vismaz vajadzētu vispirms izvērtēt Pētniecības 
programmu līdz 2013. gada beigām un kopā ar Eiropas Parlamentu koplēmuma procedūrā 
novērtēt, vai ir vērts turpmāk veicināt Kopienas ogļu nozari.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 30
38. panta 2. punkts

2. Komisija novērtē Pētniecības programmu, 
proti, to, kā pabeigti finansētie projekti katrā 
septiņu gadu periodā. Novērtē arī 
sabiedrības un attiecīgo nozaru ieguvumus 
no PTA. Novērtējuma ziņojumu publicē.

2. Komisija novērtē Pētniecības programmu, 
proti, to, kā pabeigti 1. punktā minētajā 
gadā finansētie projekti. Novērtē arī 
sabiedrības un attiecīgo nozaru ieguvumus 
no PTA. Novērtējuma ziņojumu publicē.

Or. en

Pamatojums

Komisijai nav pamata veicināt beztermiņa finansēšanas mehānismu, ar kuru atbalsta vienu 
vienīgu enerģijas avotu, t.i., ogles. Komisijai vismaz vajadzētu vispirms izvērtēt Pētniecības 
programmu līdz 2013. gada beigām un kopā ar Eiropas Parlamentu koplēmuma procedūrā 
novērtēt, vai ir vērts turpmāk veicināt Kopienas ogļu nozari.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 31
40. pants

III nodaļā izklāstītās daudzgadu tehniskās 
pamatnostādnes pārskata ik pēc septiņiem 
gadiem, un pirmais periods beigsies
2014. gada 31. decembrī. Šajā nolūkā un ne 
vēlāk kā katra septiņu gadu perioda pēdējā 
gada pirmajos sešos mēnešos Komisija 
atkārtoti novērtē tehnisko pamatnostādņu 
darbību un lietderību un vajadzības 
gadījumā ierosina attiecīgus grozījumus.

III nodaļā izklāstītās daudzgadu tehniskās 
pamatnostādnes pārskata vēlākais līdz
2014. gada 31. decembrim. Šajā nolūkā un 
ne vēlāk kā līdz 2014. gada 30. jūnijam
Komisija atkārtoti novērtē tehnisko 
pamatnostādņu darbību un lietderību un 
vajadzības gadījumā ierosina attiecīgus 
grozījumus.

Komisija var veikt šādu atkārtotu 
novērtēšanu un iesniegt visus attiecīgos 
grozījumu priekšlikumus Padomei, pirms 
beidzies septiņu gadu periods, ja tā uzskata 
to par lietderīgu.

Komisija, ja uzskata to par lietderīgu, var 
veikt šādu atkārtotu novērtēšanu un iesniegt 
visus attiecīgos grozījumu priekšlikumus 
Padomei un Eiropas Parlamentam saskaņā 
ar koplēmuma procedūru līdz 2014. gada 
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beigām.

Or. en

Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā 38. panta grozījumam, ko iesniedza R. Harms.
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