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PR_CNS_art51am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
               większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
                większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
                większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 

większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
                większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 

przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
                większość oddanych głosów
***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)

                większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
                większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wieloletnich wytycznych 
technicznych dotyczących programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali  
(COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0393),

– uwzględniając art. 4 ust. 3 decyzji Rady 2003/76/EC1, na mocy którego Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C6-0248/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
(A6-0000/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 
traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament 
tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Artykuł 3, ustęp 1, punkt (g)

(g) łupki naftowe. (g) łupki bitumiczne.

                                               
1 Decyzja Rady z dnia 1 lutego 2003 r. ustanawiająca narzędzia niezbędne dla wdrożenia 
Protokołu, będącego załącznikiem do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w 
sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu o EWWiS i w sprawie Funduszu 
Badawczego Węgla i Stali (Dz.U. L 29 z 5.2.2003, str. 22).
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Uzasadnienie

Definicja pojęcia "węgiel" uległa nieprecyzyjnemu rozszerzenie o łupki naftowe podczas, gdy 
wcześniej podkreślano, iż węgiel kamienny to także uwęglony węgiel "A", w tym węgiel 
bitumiczny.  W związku z tym postuluje się wprowadzenie szerszego terminu "łupki 
bitumiczne" w miejsce "łupków naftowych", gdyż te ostatnie mieszczą się w grupie 
klasyfikacyjnej łupków bitumicznych.

Poprawka 2
Artykuł 4, ustęp 1, akapit 1 a (nowy)

Projekty te zwiększą konkurencyjność 
węgla na lokalnym rynku energii, co 
zależy od efektywnego wykorzystania 
regionalnych jego zasobów i w efekcie 
przełoży się na większe bezpieczeństwo 
energetyczne krajów UE;

Poprawka 3
Artykuł 4, ustęp 2, punkt (c a) (nowy)

(ca) badania podnoszące efektywność 
przetwarzania energii pierwotnej zawartej 
w węglu w inne jej formy, np. w oparciu o 
konwencjonalne technologie jego 
zgazowania i upłynniania;

Uzasadnienie

Konwencjolane technologie zgazowania i upłynniania węgla nalezą do grupy procesów 
technologicznych tzw. czystego węgla. Produkty zgazowania i upłynniania, wykorzystane jako 
paliwa napędowe, w tym wodór, pozwalają-dzięki wzrostowi efektywności konwersji 
energetycznej-na zmiejszenie emisji CO2 do atmosfery.

Poprawka 4
Artykuł 7, ustęp 1

Projekty badawcze realizujące ten cel 
związane są z perspektywami 
długoterminowych dostaw energii i 
dotyczą podnoszenia jakości – w 
kategoriach gospodarczych, związanych z 
energią i środowiskiem naturalnym – złóż
węgla, które nie mogą być eksploatowane 

Projekty badawcze realizujące ten cel 
związane są z perspektywami 
długoterminowych dostaw energii i 
dotyczą podnoszenia jakości i 
efektywności dostaw (przesyłu) – w 
kategoriach gospodarczych, związanych z 
energią i środowiskiem naturalnym –
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rentownie przy pomocy konwencjonalnych 
technik górniczych. Projekty mogą 
obejmować badania, określenie strategii, 
badania podstawowe i stosowane oraz 
testowanie technik innowacyjnych, które 
oferują perspektywę podniesienia jakości 
wspólnotowych zasobów węgla.

węgla, które nie mogą być eksploatowane 
rentownie przy pomocy konwencjonalnych 
technik górniczych. Projekty mogą 
obejmować badania, określenie strategii, 
badania podstawowe i stosowane oraz 
testowanie technik innowacyjnych, które 
oferują perspektywę podniesienia jakości 
wspólnotowych zasobów węgla.

Poprawka 5
Artykuł 7, ustęp 2

Pierwszeństwo przyznaje się projektom 
obejmującym techniki komplementarne, 
takie jak absorpcja metanu lub dwutlenku 
węgla, wydobywanie metanu z pokładu 
węgla i podziemne zgazowanie węgla.

Pierwszeństwo przyznaje się projektom 
obejmującym techniki komplementarne, 
takie jak absorpcja metanu lub dwutlenku 
węgla, wydobywanie metanu z pokładu 
węgla oraz jego utylizacja energetyczna, 
efektywne spalanie węgla w procesach 
pozyskiwania energii cieplnej i 
elektrycznej oraz metody 
niekonwencjonalne podziemnego 
zgazowania węgla.

Poprawka 6
Artykuł 8, punkt (j a) (nowy)

(ja) odlewy, odkuwki stalowe oraz wyroby 
otrzymane metodą metalurgii proszków z 
proszków żelaza i jego stopów jako 
półprodukty do dalszego przerobu.;

Uzasadnienie

Odlewy, odkuwki stalowe oraz wyroby  ze stali spiekanej otrzymane metodą metalurgii 
proszków powinny zostać precyzyjnie nazwane, w celu włączenia ich do 6. programu 
ramowego.  Stąd moje wątpliwości dotyczące aktualnego wniosku.

Poprawka 7
Artykuł 9, punkt (b)

(b) właściwości stali w odniesieniu do 
właściwości mechanicznych w niskich i 
wysokich temperaturach, takich jak 
wytrzymałość i wiązkość, zmęczenie, 

(b) charakterystyka stali w odniesieniu do 
ich właściwości mechanicznych w niskich 
i wysokich temperaturach, takich jak 
wytrzymałość przy różnych stanach 
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zużycie, pełzanie, korozja i odporność na 
pękanie;

naprężeń, twardość, udarność, zmęczenie
mechaniczne i cieplne, odporność na 
pełzanie i odporność na pękanie, a także 
na zużycie ścierne i korozję; 

Poprawka 8
Artykuł 9, punkt (c)

(c) wydłużony okres użytkowania, w 
szczególności przez poprawienie 
odporności stali i struktur stalowych na 
gorąco i korozję;

(c) wydłużony okres użytkowania, w 
szczególności przez poprawienie 
odporności stali i struktur stalowych na 
zużycie w podwyższonych temperaturach i 
korozję;

Poprawka 9
Artykuł 9, punkt (d)

(d) kompozyty zawierające stal i struktury
wielowarstwowe;

(d) kompozyty oraz struktury włókniste i 
warstwowe;

Poprawka 10
Artykuł 9, punkt (e)

(e) modele symulacji predyktywnej 
mikrostruktur i własności mechanicznych;

(e) modele symulacji predyktywnej 
mikrostruktur, własności mechanicznych i 
innych;

Poprawka 11
Artykuł 10, punkt (b)

(b) gatunki stali i projekty zmontowanych 
struktur w celu ułatwienia ułatwionego
odzysku złomu i jego ponownego 
przekształcenia w stal użytkową;

(b) projekty konstrukcji stalowych, 
umożliwiające łatwy technologicznie ich 
demontaż po zakończeniu eksploatacji w 
celu odzysku złomu i jego ponownego 
przekształcenia w stal użytkową;

Poprawka 12
Artykuł 13

Każde przedsiębiorstwo, organ publiczny, 
organizacja badawcza lub ośrodek 

Każde przedsiębiorstwo, organ publiczny,
organizacja badawcza lub ośrodek 
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edukacyjny szkolnictwa wyższego lub 
średniego, lub inny podmiot posiadający 
osobowość prawną, w tym osoby fizyczne, 
z krajów trzecich, są uprawnione do 
uczestnictwa na podstawie indywidualnych 
projektów bez otrzymywania 
jakiegokolwiek wsparcia finansowego w 
ramach programu badawczego, pod 
warunkiem, że takie uczestnictwo leży w 
interesie Wspólnoty.

edukacyjny szkolnictwa wyższego lub 
średniego, lub inny podmiot posiadający 
osobowość prawną, w tym osoby fizyczne, 
z krajów trzecich, są uprawnione do 
uczestnictwa na podstawie indywidualnych 
projektów (...) pod warunkiem, że takie 
uczestnictwo leży w interesie Wspólnoty i 
pod warunkiem, że same wnoszą do 
projektu istotne elementy jego realizacji. 

Poprawka 13
Artykuł 22, ustęp 3

Komisja zapewnia, w ramach każdej grupy 
doradczej, zrównoważony zakres wiedzy 
fachowej oraz możliwie jak najszerszą 
reprezentację geograficzną.

Komisja zapewnia, w ramach każdej grupy 
doradczej, zrównoważony zakres wiedzy 
fachowej oraz możliwie jak najszerszą 
reprezentację geograficzną, tak aby w ich 
skład wchodzili eksperci gwarantujący 
optymalną reprezentację z punktu 
widzenia geografii gospodarczej, ze 
szczególnym uwzględnieniem ekspertów z 
nowych krajów UE. 
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UZASADNIENIE

Fundusz Badawczy Węgla i Stali (FBWiS) powstał po wygaśnięciu Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, będącego pierwszym aktem idei jednoczenia Europy. 
Zgodnie z założeniami Rady po pięciu latach funkcjonowania tego Funduszu został on 
poddany w bieżącym roku przeglądowi, w trakcie którego szczególną uwagę zwracano na 
efektywne wykorzystanie materiałów i energii, na ochronę środowiska, jak i na ochronę 
miejsc Pracy. Wielkim atutem FBWiS jest możliwość uzupełniającego dofinansowania badań 
nie objętych 7 Programem Ramowym. Fundusz ten tworzony jest z odsetek od lokaty 
badawczej pozostałej po likwidacji Wspólnoty Węgla i Stali, przy czym jego rozdział na 
części dotyczące badań w obszarze węgla oraz w obszarze stali wynosi odpowiednio 27,2% 
oraz 72,8%, co odpowiada wkładowi finansowemu tych branż w w/w lokatę.

W związku ze znaczeniem dla prawidłowego rozwoju gospodarki UE zwłaszcza w nowych 
krajach UE, z zadowoleniem przyjmuje się decyzję Komisji pozytywnie opiniującą celowość 
dalszego funkcjonowania FBWiS. Stal stanowi nadal najważniejsze tworzywo konstrukcyjne 
wykorzystywane w przemyśle maszynowym i budownictwie, zaś technologiczne możliwości 
podnoszenia jej jakości oraz efektywności wytwarzania dalekie są od wyczerpania. 
Niezawodność konstrukcji stalowych oraz podnoszenie efektywności eksploatacyjnej maszyn 
i urządzeń wymaga niekiedy licznych badań empirycznych prowadzących do optymalizacji 
składu chemicznego oraz właściwości różnych gatunków stali.

Wprowadzenia GENDER balans, przy doborze zespołów badawczych wpłynie na wzrost 
aktywności kobiet i zachęci je do udziału w programach badawczych UE dotyczących węgla i 
stali, eliminując tym samym istniejące dysproporcje.

Większa konkurencyjność węgla na rynku energii zależy od efektywnego wykorzystania 
regionalnych jego zasobów, co przełoży się na większe bezpieczeństwo energetyczne. 
Paliwem stałym, które zostało w opisywanej decyzji potraktowane jako "węgiel"- jest łupek 
bitumiczny, znany również jako łupek naftowy. Rozszerzona definicja węgla została 
wprowadzona jedynie dla potrzeb mniejszej decyzji Komisji, co wiąże się z faktem 
wykorzystania tego paliwa kopalnego w estońskich elektrowniach.

Specyficzne problemy eksploatacji górniczej, zależnej od lokalnych warunków 
geologicznych, zwłaszcza w przypadku kopalń głębinowych, wymagają sukcesywnego 
prowadzenia badań rozpoznawczych. Tego typu szczególnie wnikliwie badania winny 
poprzedzać budowę i eksploatację zametanowanych, głębinowych kopalń węgla koksowego.
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