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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie rocznego przedłużenia okresu realizacji dodatkowego programu badawczego
realizowanego przez Wspólne Centrum Badawcze Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

(2007/773/Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę
Energii Atomowej, w szczególności jego art. 7,

uwzględniając wniosek Komisji przedłożony po konsultacji
z Komitetem Naukowo-Technicznym,

uwzględniając opinię Rady Gubernatorów Wspólnego Centrum
Badawczego (WCB),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozwój medycyny nuklearnej w Unii Europejskiej przy-
czynia się do zapewnienia ochrony zdrowia ludzi. Reali-
zacja tego celu wymaga zwiększenia wykorzystania reak-
torów badawczych do celów medycznych.

(2) W dniu 19 lutego 2004 r. Rada przyjęła decyzję doty-
czącą przyjęcia dodatkowego programu badawczego do
wykonania przez Wspólne Centrum Badawcze Europej-
skiej Wspólnoty Energii Atomowej (1). Program ten
został przyjęty na okres trzech lat, do dnia 1 stycznia
2007 r.

(3) Reaktor wysokostrumieniowy w Petten (HFR) wykorzys-
tywany w dodatkowym programie badawczym realizo-
wanym w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej
jest jednym z głównych unijnych narzędzi mających na
celu przyczynianie się do wspierania i badania metod
diagnostycznych i terapeutycznych w medycynie, do
rozwoju materiałoznawstwa oraz do rozwiązywania
problemów w dziedzinie energii jądrowej.

(4) Istnieje możliwość eksploatacji HFR do co najmniej
2015 r., a w lutym 2005 r. operator reaktora uzyskał
nowe zezwolenie eksploatacyjne. Dodatkowy program
badawczy powinien w związku z tym zostać przedłu-
żony na kolejny rok w celu wykorzystania dostępnej
infrastruktury technicznej. To przedłużenie obowiązy-
wania programu powinno mieć skutek retroaktywny
i obejmować prowadzone działania w ramach programu
w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r.

(5) Wkłady finansowe niezbędne w celu przedłużenia okresu
realizacji dodatkowego programu badawczego będą prze-
kazane przez Niderlandy i Francję,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym przedłuża się o rok okres obowiązywania dodatko-
wego programu badawczego dotyczącego funkcjonowania reak-
tora wysokostrumieniowego (zwanego dalej „programem”),
którego cele określono w załączniku I, ze skutkiem od dnia
1 stycznia 2007 r.

Artykuł 2

Wkład finansowy potrzebny do realizacji programu w okresie
jego przedłużenia szacuje się na około 8 500 000 EUR. Podział
tego wkładu określono w załączniku II.

Artykuł 3

Za realizację programu odpowiedzialna jest Komisja, która
korzysta w tym celu z usług WCB. Rada Gubernatorów WCB
jest informowana o realizacji programu.

Artykuł 4

Do dnia 15 czerwca 2008 r. Komisja przedstawi Parlamentowi
Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi Ekono-
miczno-Społecznemu sprawozdanie z wykonania niniejszej
decyzji.
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(1) Decyzja Rady 2004/185/Euratom z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.U.
L 57 z 25.2.2004, str. 25).



Artykuł 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 listopada 2007 r.

W imieniu Rady
J. SILVA

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I

CELE NAUKOWE I TECHNICZNE PROGRAMU

Główne cele programu to:

1. Bezpieczna i pewna eksploatacja wysokostrumieniowego reaktora w Petten (HFR). Obejmuje to normalną eksploatację
instalacji przez ponad 250 dni w roku oraz zarządzanie cyklem paliwowym poprzez odpowiednią kontrolę w zakresie
bezpieczeństwa i jakości.

2. Efektywne wykorzystanie HFR w szerokim zakresie dyscyplin naukowych. Do głównych dziedzin badawczych
i rozwojowych, w których wykorzystywany jest HFR, należą: poprawa bezpieczeństwa istniejących reaktorów jądro-
wych, zdrowie, w tym rozwój izotopów medycznych w celu odpowiedzi na pytania związane z badaniami medycz-
nymi oraz badaniami metod terapeutycznych, synteza jądrowa, badania podstawowe i szkolenie oraz gospodarka
odpadami, włączając możliwość rozwoju paliw jądrowych w celu zapobieżenia wykorzystania plutonu do celów
militarnych.

ZAŁĄCZNIK II

PODZIAŁ WKŁADÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2

Wkłady finansowe na rzecz programu będą pochodzić z Niderlandów i Francji.

Podział tych wkładów jest następujący:

Niderlandy: 8 200 000 EUR

Francja: 300 000 EUR

Razem: 8 500 000 EUR
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