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_____________________________________________________________

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 560/2014/EU tanácsi rendelet37 
létrehozta az Bioalapú Iparágak Közös 
Vállalkozást (a továbbiakban: BBI Közös 
Vállalkozás).

(1) Az 560/2014/EU tanácsi rendelet37 
létrehozta az Bioalapú Iparágak Közös 
Vállalkozást (a továbbiakban: BBI Közös 
Vállalkozás) abból a célból, hogy a 
fenntartható bioalapú uniós ipari ágazat 
fejlesztésébe való beruházás növelése 
révén hozzájáruljon a 2014–2020 közti 
időszakra vonatkozó Horizont 2020 
kutatási és innovációs keretprogram 
végrehajtásához.

_________________ _________________
37 A Tanács 560/2014/EU rendelete (2014. 
május 6.) a Bioalapú Iparágak Közös 
Vállalkozás létrehozásáról (HL L 169., 
2014.6.7., 130. o.).

37 A Tanács 560/2014/EU rendelete (2014. 
május 6.) a Bioalapú Iparágak Közös 
Vállalkozás létrehozásáról (HL L 169., 
2014.6.7., 130. o.).

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés



PE611.499/ 2

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A BBI Közös Vállalkozásnak az 
560/2014/EU rendelet mellékletében 
meghatározott alapokmánya (a 
továbbiakban: alapokmány) 12. cikkének 
(4) bekezdése kimondja, hogy a BBI Közös 
Vállalkozás Uniótól eltérő tagjai által a 
működési költségekhez nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás összege az 560/2014/EU 
tanácsi rendelet 1. cikkében meghatározott 
időszak során, azaz a BBI Közös 
Vállalkozás létrehozásától 2024. december 
31-ig legalább 182,5 millió EUR.

(2) A BBI Közös Vállalkozásnak az 
560/2014/EU rendelet mellékletében 
meghatározott alapokmánya (a 
továbbiakban: alapokmány) 12. cikkének 
(4) bekezdése kimondja, hogy a BBI Közös 
Vállalkozás Uniótól eltérő tagjai által a 
működési költségekhez nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás összege az 560/2014/EU 
tanácsi rendelet 1. cikkében meghatározott 
tízéves időszak során, azaz a BBI Közös 
Vállalkozás létrehozásától 2024. december 
31-ig legalább 182,5 millió EUR.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a rendelet a Bio-based Industries 
Consortium Aisbl (BIC) javaslatára 
válaszol és az egyéb közös 
vállalkozásokban alkalmazott legjobb 
gyakorlatot tükrözi. A program BBI Közös 
Vállalkozás általi hatékony végrehajtását 
és az általános jobb szabályozást továbbra 
is jobb együttműködés és a bioalapú 
láncban szerepet vállaló valamennyi 
érdekelt fél, különösen a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) bevonása 
révén kell megvalósítani.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bio-based Industries Consortium 
Aisbl (a továbbiakban: BIC), amely a BBI 
Közös Vállalkozás Uniótól eltérő tagja, 
továbbra is kész támogatást nyújtani a BBI 
Közös Vállalkozás működési költségeihez 

(3) A Bio-based Industries Consortium 
Aisbl (a továbbiakban: BIC), amely a BBI 
Közös Vállalkozás Uniótól eltérő tagja, 
továbbra is köteles és kész támogatást 
nyújtani a BBI Közös Vállalkozás 
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az alapokmány 12. cikkének (4) 
bekezdésében meghatározott összeg 
erejéig. Ugyanakkor alternatív 
finanszírozási módra tett javaslatot, 
amelynek értelmében a konzorciumot 
alkotó jogalanyok közvetve az 
intézkedések szintjén nyújtanának 
pénzügyi hozzájárulást.

működési költségeihez az alapokmány 12. 
cikkének (4) bekezdésében meghatározott 
összeg erejéig. Ugyanakkor alternatív 
finanszírozási módra tett javaslatot, 
amelynek értelmében a konzorciumot 
alkotó jogalanyok közvetve az 
intézkedések szintjén nyújtanának 
pénzügyi hozzájárulást.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 (3a) E rendelet figyelembe vette a BIC 
által javasolt alternatív finanszírozási 
módot, ugyanakkor elismerte a BBI Közös 
Vállalkozás egyedi jellemzőit. A Bizottság 
meg fogja vizsgálni, hogy az említett 
alternatív finanszírozási módot hogyan 
lehetne alkalmazni más közös 
vállalkozásokra, különösen az innovatív 
gyógyszerek kutatására irányuló 
kezdeményezést megvalósító közös 
vállalkozásra.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A BBI kezdeményezés azon 
célkitűzése, hogy a teljes bioalapú 
értékláncban érdekelt felek, többek között 
a kkv-k, a kutatási és technológiai 
központok, valamint az egyetemek 
együttműködése révén hajtson végre 
tevékenységeket, csak úgy érhető el, ha 
lehetővé válik a BIC és az azt alkotó 
jogalanyok számára, hogy a pénzügyi 
hozzájárulást ne csak a BBI Közös 
Vállalkozásnak történő kifizetésként, 
hanem a BBI Közös Vállalkozás által 
finanszírozott közvetett intézkedésekhez 

(4) A BBI kezdeményezés a Horizont 
2020 keretprogram prioritásaival 
összhangban lévő azon célkitűzése, hogy a 
teljes bioalapú értékláncban érdekelt felek, 
többek között a kkv-k, a kutatási és 
technológiai központok, valamint az 
egyetemek együttműködése révén hajtson 
végre tevékenységeket és az Uniót a 
kutatás, a demonstráció és a piaci 
alkalmazás bajnokává tegye a bioalapú 
termékek és bioüzemanyagok piacán, csak 
úgy érhető el, ha lehetővé válik a BIC és az 
azt alkotó jogalanyok számára, hogy a 
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nyújtott pénzügyi hozzájárulásként is 
teljesíthessék.

pénzügyi hozzájárulást ne csak a BBI 
Közös Vállalkozásnak történő kifizetésként 
teljesíthessék. A teljesítés új módja 
biztosítja majd, hogy a pénzügyi 
hozzájárulások kereskedelmileg 
kivitelezhetőbbé váljanak a BIC és az azt 
alkotó jogalanyok számára, ami 
várhatóan megkönnyíti pénzügyi 
kötelezettségeik adott határidőre való 
teljesítését.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 (4a) A közös vállalkozásra irányuló 
folyamat során a Bizottság vázolta a 
javasolt módosítások hatását és 
eredményességét, valamint az azokból 
levont tanulságokat. A Bizottságnak 
jelentést kell benyújtania az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
eredményességéről, tekintettel a BIC azon 
kötelezettségére, hogy 2024. december 31-
ig teljesíti pénzügyi hozzájárulását.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottságnak a jövőben minden 
esetben nyilvános konzultációt kell 
tartania annak biztosítása érdekében, 
hogy valamennyi érdekelt fél elfogadja a 
javasolt változásokat, valamint hogy e 
változtatásokat a lehető legátláthatóbb és 
legnyíltabb módon alakítsák ki. 
Hasonlóképpen, a Bizottságnak el kell 
végeznie a javasolt intézkedések 
hatásvizsgálatát, hacsak a minőségi 
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jogalkotásra vonatkozó iránymutatások 
egyértelműen másként nem rendelkeznek.


