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PRIJATÉ TEXTY 
 

P8_TA(2017)0388 

Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické 

materiály: finančné príspevky * 

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu nariadenia 

Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení 

spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály 

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)) 

 

(Konzultácia) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2017)0068), 

– so zreteľom na článok 187 a na prvý odsek článku 188 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0118/2017), 

– so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 

pre rozpočet a Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0293/2017), 

1. schvaľuje zmenený návrh Komisie; 

2. vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie; 

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od 

ním schváleného textu; 

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie; 

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii. 

  



 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Nariadením Rady (EÚ) č. 

560/201437 sa zriadil spoločný podnik pre 

priemyselné odvetvia využívajúce 

biologické materiály („ďalej len spoločný 

podnik BBI“). 

(1) Nariadením Rady (EÚ) č. 

560/201437 sa zriadil spoločný podnik pre 

priemyselné odvetvia využívajúce 

biologické materiály („ďalej len spoločný 

podnik BBI“) s cieľom prispieť k 

vykonávaniu rámcového programu pre 

výskum a inovácie na obdobie rokov 

2014 – 2020 (Horizont 2020) 

prostredníctvom zvýšenia investícií do 

rozvoja udržateľného priemyselného 

odvetvia využívajúceho biologické 

materiály v Únii. 

_________________ _________________ 

37 Nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. 

mája 2014 o zriadení spoločného podniku 

pre priemyselné odvetvia využívajúce 

biologické materiály (Ú. v. EÚ L 169, 

7.6.2014, s. 130). 

37 Nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. 

mája 2014 o zriadení spoločného podniku 

pre priemyselné odvetvia využívajúce 

biologické materiály (Ú. v. EÚ L 169, 

7.6.2014, s. 130). 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) V článku 12 ods. 4 stanov 

spoločného podniku BBI stanovených v 

prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 560/2014 

(ďalej len „stanovy“) sa uvádza, že 

finančný príspevok členov spoločného 

podniku BBI iných ako Únia na 

prevádzkové náklady je najmenej 182 500 

000 EUR na obdobie stanovené v článku 1 

nariadenia (EÚ) č. 560/2014, t. j. od 

založenia spoločného podniku BBI do 31. 

decembra 2024. 

(2) V článku 12 ods. 4 stanov 

spoločného podniku BBI stanovených v 

prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 560/2014 

(ďalej len „stanovy“) sa uvádza, že 

finančný príspevok členov spoločného 

podniku BBI iných ako Únia na 

prevádzkové náklady je najmenej 

182 500 000 EUR na obdobie desiatich 

rokov stanovené v článku 1 nariadenia 

(EÚ) č. 560/2014, t. j. od založenia 

spoločného podniku BBI do 31. decembra 

2024. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 



 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a) Toto nariadenie je reakciou na 

návrh Konzorcia pre priemyselné odvetvia 

využívajúce biologické materiály (Bio-

based Industries Consortium Aisbl) (BIC) 

a odráža osvedčené postupy v iných 

spoločných podnikoch. Účinná realizácia 

programu zo strany spoločného podniku 

BBI a lepšia celková právna regulácia by 

sa mali aj naďalej dosahovať 

prostredníctvom lepšej spolupráce a 

angažovanosti so všetkými 

zainteresovanými stranami v reťazci 

využívania biologických materiálov, 

najmä s malými a strednými podnikmi 

(MSP). 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Konzorcium pre priemyselné 

odvetvia využívajúce biologické materiály 

Aisbl (ďalej len „BIC“), ktoré je členom 

spoločného podniku BBI a je členom iným 

než Únia, je naďalej pripravené prispievať 

na prevádzkové náklady spoločného 

podniku BBI vo výške stanovenej v článku 

12 ods. 4 stanov. Navrhlo však alternatívny 

spôsob financovania prostredníctvom 

finančných príspevkov jeho zakladajúcich 

subjektov na úrovni nepriamych opatrení. 

(3) Konzorcium pre priemyselné 

odvetvia využívajúce biologické materiály 

Aisbl (ďalej len „BIC“), ktoré je členom 

spoločného podniku BBI iným než Únia, je 

naďalej povinné a pripravené prispievať na 

prevádzkové náklady spoločného podniku 

BBI vo výške stanovenej v článku 12 ods. 

4 stanov. Navrhlo však alternatívny spôsob 

financovania prostredníctvom finančných 

príspevkov jeho zakladajúcich subjektov 

na úrovni nepriamych opatrení. 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  (3a) Alternatívny spôsob financovania, 

ktorý navrhuje BIC, bol základom tohto 



 

 

nariadenia a zároveň sa zohľadnili 

jedinečné znaky spoločného podniku BBI. 

Komisia preskúma, ako by sa uvedený 

alternatívny spôsob financovania mohol 

uplatniť na iné spoločné podniky, a to 

konkrétne na spoločný podnik pre 

iniciatívu pre inovačné lieky. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Cieľ iniciatívy BBI, ktorým je 

realizovať činnosti formou spolupráce 

medzi zainteresovanými stranami v rámci 

celých hodnotových reťazcov 

využívajúcich biologické materiály vrátane 

MSP, výskumných a technologických 

centier a univerzít, možno dosiahnuť len 

tak, že BIC a jeho zakladajúcim subjektom 

sa umožní poskytovať finančný príspevok 

nielen vo forme platieb spoločnému 

podniku BBI, ale aj vo forme finančných 

príspevkov na nepriame opatrenia 

financované spoločným podnikom BBI. 

(4) Cieľ iniciatívy BBI, v súlade s 

prioritami programu Horizont 2020, 

ktorým je realizovať činnosti formou 

spolupráce medzi zainteresovanými 

stranami v rámci celých hodnotových 

reťazcov využívajúcich biologické 

materiály vrátane MSP, výskumných a 

technologických centier a univerzít, a 

zaistenie vedúceho postavenia Únie v 

oblasti výskumu, demonštračných činností 

a zavádzania na trhu biovýrobkov a 

biopalív, možno dosiahnuť len tak, že BIC 

a jeho zakladajúcim subjektom sa umožní 

poskytovať finančný príspevok nielen vo 

forme platieb spoločnému podniku BBI. 

Uvedený nový spôsob poskytovania zaistí, 

že sa finančné príspevky stanú 

rentabilnejšie pre BIC a jeho zakladajúce 

subjekty, čo by malo uľahčiť plnenie ich 

finančných povinností do stanoveného 

termínu. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  (4a) V tomto procese spoločných 

podnikov Komisia stanovila dosah a 

účinnosť ako aj skúsenosti získané z 



 

 

navrhovaných zmien. Komisia by mala 

Európskemu parlamentu a Rade predložiť 

správu, v ktorej posúdi účinnosť tohto 

nariadenia vzhľadom na povinnosť BIC 

uskutočniť svoj finančný príspevok do 31. 

decembra 2024. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) Komisia by v budúcich prípadoch 

mala vždy vykonať verejnú konzultáciu v 

snahe zabezpečiť, aby navrhované zmeny 

boli prijaté všetkými zainteresovanými 

stranami, a aby boli vypracované čo 

najtransparentnejšie a najotvorenejšie. 

Podobne by Komisia mala vykonať 

posúdenia vplyvu navrhovaných opatrení, 

okrem prípadu, že by to jednoznačne 

vylučovali usmernenia o lepšej právnej 

regulácii. 

 

 

 

 


