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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par daudzgadu tehniskajām pamatnostādnēm 
Ogļu un tērauda izpētes fonda pētniecības programmai
(COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0393),

– ņemot vērā Padomes lēmuma 2003/76/EK1 4. panta 3. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar 
to ir apspriedusies (C6-0248/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 
2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

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

(g) degslāneklis. (g) bitumena slāneklis

Pamatojums

Termina „ogles” definējums ir nepamatoti paplašināts, tajā ietverot degslānekli, pat ja tas 

                                               
1 Padomes 2003. gada 1. februāra Lēmums, ar ko nosaka pasākumus, kuri nepieciešami, lai izpildītu Eiropas 
Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par EOTK dibināšanas līguma izbeigšanās finansiālajām 
sekām un par Ogļu un tērauda pētniecības fondu (OV L 29, 5.2.2003., 22.lpp.).
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jau attiecas uz akmeņoglēm, kurās ietvertas A kategorijas ogles, tātad arī bitumena slāneklis. 
Tādēļ paplašinātais jēdziens „bitumena slāneklis” jāizmanto termina „degslāneklis” vietā, jo 
degslāneklis ir ietverts bitumena slānekļa kategorijā.  

Grozījums Nr. 2
4. panta 1. punkta 1.a apakšpunkts (jauns)

Šādi projekti, ja tajos efektīvi izmanto 
reģionālās ogļu rezerves, palielinās ogļu 
konkurētspēju vietējā enerģētikas tirgū, 
tādējādi veicinot dalībvalstu 
energoapgādes drošību.

Grozījums Nr. 3
4. panta 2. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

(ca) pētniecība, kuras rezultātā no oglēm 
iegūtu primāro enerģiju efektīvāk 
transformē citās enerģijas formās, 
piemēram, izmantojot tradicionālo 
akmeņogļu gazifikāciju un 
sašķidrināšanas tehnoloģijas;

Pamatojums

Tradicionālā akmeņogļu gazifikācija un sašķidrināšana ir „tīrās” ogļu pārstrādes 
tehnoloģijas. Gazifikācijas un sašķidrināšanas produktus, tostarp ūdeņradi, izmantojot kā 
motoru degvielu, var samazināt CO2 emisijas atmosfērā, jo enerģijas pārveide ir efektīvāka.

Grozījums Nr. 4
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 
inovatīvo metožu testēšanu, kas nodrošina 
iespējas pilnveidot Kopienas ogļu resursus.

Pētniecības projekti ar šādu mērķi ir saistīti 
ar izredzēm uz ilglaicīgu energoapgādi un 
attiecas uz to ogļu modernizāciju un 
efektīvu piegādi (transportēšanu) 
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 
inovatīvo metožu testēšanu, kas nodrošina 
iespējas pilnveidot Kopienas ogļu resursus.
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Grozījums Nr. 5
7. panta 2. daļa

Priekšroku dod projektiem, ar ko ievieš 
papildu tehnoloģijas, piemēram, metāna 
vai oglekļa dioksīda absorbciju, ogļu slāņa 
metāna ekstrakciju un ogļu pazemes 
gazifikāciju.

Priekšroku dod projektiem, ar ko ievieš 
papildu tehnoloģijas, piemēram, metāna 
vai oglekļa dioksīda absorbciju, ogļu slāņa 
metāna ekstrakciju un tā izmantošanu par 
enerģijas avotu, ogļu efektīvu 
dedzināšanu siltuma un elektroenerģijas 
ieguves procesos, kā arī netradicionālām
ogļu gazifikācijas metodēm pazemē.

Grozījums Nr. 6
8. panta ja) apakšpunkts (jauns)

(ja) tērauda lējumi un kalumi, 
pulvermetalurģijas sakausējumi, kas 
iegūti no dzelzs sakausējumiem, un 
ferosakausējumu pusfabrikāti turpmākai 
pārstrādei;

Pamatojums

Uz tērauda lējumiem un kalumiem, pulvermetalurģijas dzelzs sakausējumiem attiecas 6FP, 
kur tie precizēti pēc nosaukuma. Tādēļ referents pauž šaubas par šo priekšlikumu.

Grozījums Nr. 7
9. panta b) apakšpunkts

(b) tērauda īpašības, kas saistītas ar 
mehāniskajām īpašībām zemā un augstā 
temperatūrā, piemēram, izturība un 
stigrība, nogurums, nolietošanās, korozija
un izturība pret plīšanu;

(b) tērauda īpašības, kas saistītas ar 
tērauda mehāniskajām īpašībām zemā un 
augstā temperatūrā, piemēram, izturība 
pret dažādu spiedienu, cietība, 
triecienizturība, mehāniskā un termālā 
izturība pret nodilumu, slīdi un plīšanu, 
abrazīvais nodilums un izturība pret
koroziju;

Grozījums Nr. 8
9. panta c) apakšpunkts
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(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 nodilumu augstā temperatūrā
un koroziju;

Grozījums Nr. 9
9. panta d) apakšpunkts

(d) tēraudu saturoši kompozīti un 
slāņainas struktūras tērauds;

(d) šķiedrainas un slāņainas struktūras 
tērauds un kompozīti; 

Grozījums Nr. 10
9. panta e) apakšpunkts

(e) prognostiski simulācijas modeļi 
attiecībā uz mikrostruktūrām un
mehāniskām īpašībām;

(e) prognostiski simulācijas modeļi 
attiecībā uz mikrostruktūrām, mehāniskām 
īpašībām utt.;

Grozījums Nr. 11
10. panta b) apakšpunkts

(b) tērauda markas un montēto
konstrukciju projektēšana, kas sekmē
tērauda lūžņu pārstrādi un to pārveidošanu 
izmantojamā tēraudā;

(b) tādu tērauda konstrukciju projektēšana, 
kas ir viegli demontējamas to 
ekspluatācijas laika beigās, lai tās varētu  
pārstrādāt un pārveidot izmantojamā 
tēraudā;

Grozījums Nr. 12
13. pants

Visi trešās valstīs reģistrēti uzņēmumi, 
valsts iestādes, pētniecības organizācijas, 
augstākās un vidējās izglītības iestādes vai 
citas juridiskas personas, kā arī fiziskas 
personas var piedalīties atsevišķos 
projektos, nesaņemot nekādu finansiālu 
atbalstu saskaņā ar Pētniecības programmu, 
ja šāda līdzdalība ir Kopienas interesēs.

Visi trešās valstīs reģistrēti uzņēmumi, 
valsts iestādes, pētniecības organizācijas, 
augstākās un vidējās izglītības iestādes vai 
citas juridiskas personas, kā arī fiziskas 
personas var piedalīties atsevišķos 
projektos, nesaņemot nekādu finansiālu 
atbalstu saskaņā ar Pētniecības programmu, 
ja šāda līdzdalība ir Kopienas interesēs un 
ja attiecīgās personas nodrošina 
nepieciešamos pamatlīdzekļus projekta 
īstenošanai.
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Grozījums Nr. 13
22. panta 3. daļa

Komisija nodrošina, ka katrā konsultatīvajā 
grupā ir sabalansētas speciālās zināšanas 
un pēc iespējas plašāka ģeogrāfiskā 
pārstāvība.

Komisija nodrošina, ka katrā konsultatīvajā 
grupā ir sabalansētas speciālās zināšanas 
un pēc iespējas plašāka ģeogrāfiskā 
pārstāvība, lai katra grupas dalībnieki  pēc 
iespējas pārstāvētu dažādas 
ģeoekonomiskās kategorijas, īpaši 
attiecībā uz jaunajam dalībvalstīm.
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PASKAIDROJUMS

Ogļu un tērauda pētniecības fondu (OTPF) dibināja, kad beidzās darbības periods Eiropas 
Ogļu un tērauda kopienas (EOTK) līgumam, kas bija pirmais solis ceļā uz vienotu Eiropu. 
Saskaņā ar Padomes pamatnostādnēm OTPF darbību pārskatīja šajā gadā — piecus gadus pēc 
tā dibināšanas. Pārskatā galvenā uzmanība tika vērsta uz materiālu un energoresursu efektīvu 
izmantošanu, vides un darbavietu aizsardzību. OTPF svarīga priekšrocība ir tā, ka to var 
izmantot, lai pētniecībai iegūtu papildu finansējumu, kas nav saistīts ar Septīto pētniecības 
pamatprogrammu. Ogļu un tērauda pētniecības fonda finansējumu veido procenti no kapitāla, 
kas bija atlicis, beidzoties Eiropas Ogļu un tērauda kopienas līguma darbībai, no kuriem 
27,2 % paredzēti pētniecībai ogļrūpniecības jomā, bet 72,8 % — tērauda rūpniecības jomā, un 
tas atbilst EOTK līgumā noteiktajam sadalījumam.

Atzinīgi vērtējams Komisijas viedoklis, ka OTPF darbība ir jāturpina, ņemot vērā tā nozīmi 
ES sekmīgai ekonomiskai attīstībai, jo īpaši jaunajās dalībvalstīs. Tērauds ir viens no 
galvenajiem izejmateriāliem mašīnbūvē un būvniecības nozarē, kaut gan joprojām pastāv 
ievērojamas tehnoloģiskas iespējas uzlabot tērauda kvalitāti un padarīt tā ražošanas procesus 
efektīvākus. Lai nodrošinātu tērauda struktūru drošumu un veicinātu mašīnu un iekārtu 
darbības efektivitāti, jāveic dažos gadījumos pat plaši empīriskie pētījumi, tādējādi 
optimizējot dažādu veidu tērauda ķīmisko sastāvu un īpašības.

Nodrošinot dzimumu līdzsvaru pētnieku grupās, palielināsies nodarbināto sieviešu skaits un 
tas viņas motivēs piedalīties ES ogļu un tērauda pētniecības programmās, novēršot pašreizējo 
līdzsvara trūkumu.  

Lai palielinātu ogļu konkurētspēju enerģētikas tirgū, efektīvi jāizmanto reģionālās ogļu 
rezerves, tādējādi veicinot energoapgādes drošību ES. Lēmuma priekšlikumā bitumena 
slāneklis — cietais kurināmais, ko pazīst arī kā degslānekli — ir klasificēts kā ogles. Termina 
„ogles” definējums ir paplašināts tikai šā lēmuma vajadzībām, lai ņemtu vērā fosilā kurināmā 
izmantošanu Igaunijas spēkstacijās.

Īpašām problēmām saistībā ar raktuvju izmantošanu, kas atkarīgas no vietējiem 
ģeoloģiskajiem apstākļiem, jo īpaši dziļo raktuvju gadījumā, ir jāvelta pakāpeniska zinātniskā 
izpēte. Šī īpaši padziļinātā izpēte ir jāveic pirms metānu saturošu koksa ogļu raktuvju 
izveidošanas un ekspluatācijas uzsākšanas.
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