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7. 8 . 85

RÅDETS AFGØRELSE

af 25 . juli 1985

til supplering af afgørelse 84/ 1/Euratom, EØF med henblik på oprettelse af et
tritiumlaboratorium

(85/373/Euratom)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 7,

iske økonomiske Fællesskab ( 1984-1987) (4), under
streger centrets særlige rolle inden for fusionsteknologi
og -sikkerhed —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),
forelagt efter høring af Det videnskabelige og tekniske
Udvalg,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parla
mentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (3), og
ud fra følgende betragtninger :
Inden for rammerne af den fælles politik på det viden
skabelige og teknologiske område er det flerårige
forskningsprogram et af Det europæiske Atomenergi
fællesskabs vigtigste midler til at bidrage til sikkerhed

og udvikling i forbindelse med kerneenergi samt til
erhvervelse og udbredelse af viden på kerneenergiom
rådet ;

Det fælles Forskningscenter bør fortsat spille en
central rolle i Fællesskabets forskningsstrategi og
udføre arbejde af fælles interesse, idet der for perioden
1984 til 1987 anvendes et ressourceniveau svarende til

det, der gælder for det forudgående flerårige program ;
mere generelt bør Det fælles Forskningscenters
program som helhed være i overensstemmelse med
Rådets konklusioner af 10 . marts 1983 om europæisk
forskning af særlig betydning ;

Rådets afgørelse 84/ 1 /Euratom, EØF af 22. december
1983 om fastlæggelse af et forskningsprogram, der skal
gennemføres af Det fælles Forskningscenter for Det
europæiske Atomenergifællesskab og for Det europæ

(') EFT nr. C 198 af 27. 7. 1984, s. 6.
(2) EFT nr. C 25 af 28 . 1 . 1985, s. 9.
(3 EFT nr. C 46 af 18 . 2. 1985, s. 72.

Artikel 1

De forskningsprojekter af europæisk betydning, som
Rådet henviser til i sin afgørelse 84/ 1 /Euratom, EØF,
bør tage sigte på, at der ved Det fælles Forskningscen
ters anlæg i Ispra oprettes et tritiumlaboratorium.
Artikel 2

Opførelsen og driften af tritiumlaboratoriet integreres
fuldt i Det fælles Forskningscenters program for 19841987 som led i delprogrammet for fusionsteknologi og
-sikkerhed. I bilag A til afgørelse 84/ 1 /Euratom, EØF
erstattes projektet vedrørende »undersøgelser vedrø
rende et laboratorium for tritiumhåndtering« af et
projekt vedrørende »oprettelse af et tritiumlaborato
rium«.

Artikel 3

I bilag B til ovennævnte afgørelse 84/ 1 /Euratom, EØF
overføres budgetposten »Særlige bevillinger til
projekter af europæisk betydning« til fusionspro
grammet under budgetposten »Fusionsteknologi og
-sikkerhed«.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 1985.

På Rådets vegne
J. POOS
Formand

(4) EFT nr. L 3 af 5. 1 . 1984, s. 21 .

