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PR_CNS_art51am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets beslutning om de flerårige tekniske retningslinjer for Kul- og 
Stålforskningsfondens forskningsprogram
(KOM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0393),

– der henviser til artikel 4, stk. 3, i Rådets beslutning 2003/76/EF1(C6-0248/2007), der 
danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
(A6-0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 3, stk. 1, litra g

g) bituminøs skifer. (Vedrører ikke den danske tekst).

                                               
1 Rådets beslutning 2003/76/EF af 1. februar 2003 om fastsættelse af de nødvendige bestemmelser til 
gennemførelse af den protokol, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om de 
finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden (EUT L 29 af 
5.2.2003, s. 22).
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Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).  

Ændringsforslag 2
Artikel 4, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

Disse projekter vil gøre kul mere 
konkurrencedygtigt på det lokale 
energimarked på betingelse af, at lokale 
kulreserver anvendes effektivt, hvilket vil 
forbedre medlemsstaternes 
energisikkerhed.

Ændringsforslag 3
Artikel 4, stk. 2, litra c a (nyt)

ca) forskning, der fører til mere effektiv 
omdannelse af primær kulenergi til andre 
energiformer, f.eks. via anvendelse af 
traditionelle teknikker til forgasning og 
flydendegørelse af kul.

Begrundelse

Traditionelle teknikker til forgasning og flydendegørelse af kul hører til blandt gruppen af 
"rene kulteknologier”. Når produkterne fra forgasning og flydendegørelse, herunder 
hydrogen, bruges som motorbrændstof, bidrager de til at reducere udledningen af CO2-
emissioner i atmosfæren som følge af en mere effektiv energiomdannelse.

Ændringsforslag 4
Artikel 7, stk. 1

Forskningsprojekter med dette mål 
vedrører udsigterne for energiforsyningen 
på lang sigt og berører opgradering, i 
økonomisk, energimæssig og miljømæssig 
henseende, af kulressourcer, som det ikke 
er rentabelt at bryde med traditionelle 
brydningsmetoder. Projekterne omfatter 
undersøgelser, fastlæggelse af strategier, 
grundforskning og anvendt forskning samt 
afprøvning af innovative teknikker, som 
indebærer muligheder for at opgradere 

Forskningsprojekter med dette mål 
vedrører udsigterne for energiforsyningen 
på lang sigt og berører opgradering og 
effektiv forsyning (transport), i 
økonomisk, energimæssig og miljømæssig 
henseende, af kul, som det ikke er rentabelt 
at bryde med traditionelle 
brydningsmetoder. Projekterne omfatter 
undersøgelser, fastlæggelse af strategier, 
grundforskning og anvendt forskning samt 
afprøvning af innovative teknikker, som 
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Fællesskabets kulressourcer. indebærer muligheder for at opgradere 
Fællesskabets kulressourcer.

Ændringsforslag 5
Artikel 7, stk. 2

Der foretrækkes projekter, som integrerer 
komplementære teknikker som adsorption 
af metan eller kuldioxid, ekstraktion af 
metan fra kullejet, underjordisk forgasning 
af kul osv.

Der foretrækkes projekter, som integrerer 
komplementære teknikker som adsorption 
af metan eller kuldioxid, ekstraktion af 
metan fra kullejet og anvendelse som 
energikilde, effektiv afbrænding af kul i 
forbindelse med varme- og elproduktion 
og utraditionelle metoder til underjordisk 
forgasning af kul osv.

Ændringsforslag 6
Artikel 8, litra j a (nyt)

ja) støbegods, smedegods og sintrede 
produkter fremstillet ved hjælp af 
pulvermetallurgi fra jernpulvere og 
ferrolegeringer som halvfabrikata til 
yderligere forarbejdning.

Begrundelse

Støbegods, smedegods og sintrede jernprodukter, som fremstilles ved hjælp af 
pulvermetallurgi, plejede at være omfattet af det sjette rammeprogram, idet de eksplicit blev 
nævnt. Jeg har derfor mine tvivl med hensyn til det nuværende forslag.

Ændringsforslag 7
Artikel 9, litra b

b) stålegenskaber, som vedrører de 
mekaniske egenskaber ved lave og høje 
temperaturer, såsom styrke og sejhed, 
metaltræthed, slid, krybning, korrosion og 
brudstyrke

b) stålegenskaber, som vedrører de 
mekaniske egenskaber ved lave og høje 
temperaturer, såsom styrke ved forskellige 
grader af spænding, hårdhed, 
modstandsdygtighed over for stød, 
mekanisk og opvarmningsmæssig
metaltræthed, krybning, brudstyrke, 
slidstyrke og modstandsdygtighed over for 
korrosion 
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Ændringsforslag 8
Artikel 9, litra c

c) forlængelse af levetiden, navnlig ved at 
øge ståls og stålprofilers 
modstandsdygtighed over for varme og 
korrosion

c) forlængelse af levetiden, navnlig ved at 
øge ståls og stålprofilers 
modstandsdygtighed over for slid ved høje 
temperaturer og korrosion

Ændringsforslag 9
Artikel 9, litra d

d) stålholdige kompositmaterialer og
sandwichstrukturer

d) fiberholdige og lagdelte 
kompositmaterialer og strukturer

Ændringsforslag 10
Artikel 9, litra e

e) simuleringsmodeller til forudsigelse af 
mikrostrukturer og mekaniske egenskaber

e) simuleringsmodeller til forudsigelse af 
mikrostrukturer, mekaniske egenskaber, 
osv.

Ændringsforslag 11
Artikel 10, litra b

b) stålkvaliteter og udformning af samlede
strukturer, som letter genindvinding af 
stålskrot og dets omdannelse til brugbart 
stål

b) udformning af stålstrukturer, som er 
lette at adskille ved afslutningen af deres 
levetid med henblik på genindvinding af 
stålskrot og dets omdannelse til brugbart 
stål

Ændringsforslag 12
Artikel 13

Enhver virksomhed, offentlig instans, 
forskningsorganisation, højere læreanstalt 
eller videregående uddannelsesinstitution 
eller en hvilken som helst anden juridisk 
enhed, herunder fysiske personer, i et 
tredjeland har ret til at deltage i 
forskningsprogrammet uden at modtage et 
finansielt bidrag, såfremt en sådan 

Enhver virksomhed, offentlig instans, 
forskningsorganisation, højere læreanstalt 
eller videregående uddannelsesinstitution 
eller en hvilken som helst anden juridisk 
enhed, herunder fysiske personer, i et 
tredjeland har ret til at deltage i 
forskningsprogrammet uden at modtage et 
finansielt bidrag, såfremt en sådan 
deltagelse er i Fællesskabets interesse, og 
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deltagelse er i Fællesskabets interesse. at de pågældende fremskaffer de 
grundlæggende nødvendige midler til 
projektets gennemførelse.

Ændringsforslag 13
Artikel 22, stk. 3

Kommissionen sikrer, at der i hver 
rådgivende gruppe er en afbalanceret 
ekspertise og den bredest mulige 
geografiske spredning.

Kommissionen sikrer, at der i hver 
rådgivende gruppe er en afbalanceret 
ekspertise og den bredest mulige 
geografiske spredning, og at eksperterne i 
de enkelte grupper i videst muligt omfang 
er geoøkonomisk repræsentative med 
særlig hensyntagen til EU’s nye 
medlemsstater.



PE 398.429v01-00 10/10 PR\697173DA.doc

DA

BEGRUNDELSE

Kul- og Stålforskningsfonden blev oprettet efter udløbet af traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF-traktaten), der var det første skridt i retning af et 
forenet Europa. I overensstemmelse med Rådets retningslinjer blev Kul- og 
Stålforskningsfondens drift revideret i år, dvs. fem år efter dens oprettelse. Revisionen 
fokuserede navnlig på effektiv materialeanvendelse, energi, miljøbeskyttelse og jobsikring. 
Den store fordel ved Kul- og Stålforskningsfonden er, at den kan bruges til at fremskaffe flere 
midler til forskning, som ikke hører under det syvende rammeprogram. Kul- og 
Stålforskningsfonden finansieres med renter af den kapital, der var til rådighed, da EKSF-
traktaten udløb, hvor 27,2 % af midlerne anvendes til forskning på kulområdet og 72,8 % til 
forskning på stålområdet, hvilket afspejler fordelingen i den daværende EKSF-traktat.

I betragtning af fondens betydning for en sund økonomisk udvikling i EU, navnlig i de nye 
medlemsstater, må man glæde sig over Kommissionens holdning, som er, at Kul- og 
Stålforskningsfonden bør fortsætte sin virksomhed. Stål er stadigvæk et af de vigtigste 
råmaterialer i maskin- og bygningsindustrien, samtidig med, at der stadig er betydelige 
teknologiske muligheder for at forbedre stålkvaliteten og gøre stålproduktionens processer 
mere effektive. For at sikre stålstrukturers pålidelighed og forbedre maskiners og udstyrets 
driftseffektivitet bør der gennemføres (i nogle tilfælde omfattende) empirisk forskning med 
henblik på at optimere de forskellige ståltypers kemiske sammensætning og egenskaber.

En ligelig deltagelse af begge køn i forskningsgrupper vil bidrage til at øge antallet af kvinder 
i arbejde og tilskynde dem til at deltage i EU’s forskningsprogrammer på kul- og stålområdet 
og dermed bringe den nuværende ubalance til ophør. 

Hvis kul skal blive mere konkurrencedygtigt på energimarkedet, bør man på effektiv vis 
udnytte de regionale kulreserver, som vil bidrage til at forbedre energisikkerheden i EU. I 
forslaget til afgørelse klassificeres bituminøs skifer – et fast brændsel også kendt som 
olieskifer - som kul. Definitionen af kul blev kun udvidet af hensyn til denne afgørelse for at 
tage hensyn til anvendelsen af dette fossile brændsel i estiske kraftværker.

De særlige problemer med at drive miner, som afhænger af lokale geologiske forhold, navnlig 
i forbindelse med dybe miner, kræver, at der gennemføres gradvis sonderende forskning. 
Denne særlige grundige type forskning bør gennemføres, inden man etablerer dybe 
metanfyldte miner for kokskul og tager dem i brug.
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