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II
(Neleģislatīvi akti)

REGULAS
PADOMES REGULA (ES) 2018/121
(2018. gada 23. janvāris),
ar ko groza Regulu (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 187. pantu un 188. panta pirmo daļu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),
ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),
tā kā:
(1)

Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 560/2014 (3) ir izveidots biorūpniecības kopuzņēmums (“kopuzņēmums BBI”).

(2)

Regulas (ES) Nr. 560/2014 pielikumā iekļauto kopuzņēmuma BBI statūtu (“statūti”) 12. panta 4. punktā ir
noteikts, ka kopuzņēmuma BBI locekļu, kas nav Savienība, finansiālais ieguldījums darbības izmaksu segšanai ir
vismaz EUR 182 500 000 Regulas (ES) Nr. 560/2014 1. pantā paredzētajā laikposmā, proti, no kopuzņēmuma
BBI izveidošanas līdz 2024. gada 31. decembrim.

(3)

Konsorcijs Bio-based Industries Consortium Aisbl (“BIC”) – kopuzņēmuma BBI loceklis, kas nav Savienība, –
joprojām vēlas finansēt kopuzņēmuma BBI darbības izmaksas statūtu 12. panta 4. punktā noteiktajā apmērā.
Tomēr konsorcijs ir ierosinājis alternatīvu finansēšanas kārtību, kurā paredzēts izmantot finansiālu ieguldījumu,
ko netiešo darbību līmenī veikušas tā sastāvā esošās vienības.

(4)

Kopīgo tehnoloģiju ierosmes biorūpniecības jomā mērķi – veikt pasākumus, sadarbojoties visās biovērtību ķēdēs
iesaistītajām ieinteresētajām personām, tostarp maziem un vidējiem uzņēmumiem, pētniecības un tehnoloģiju
centriem, kā arī augstskolām, – var sasniegt vienīgi tad, ja BIC un tā sastāvā esošajām vienībām tiek nodrošināta
iespēja veikt finansiālo ieguldījumu ne vien kā maksājumus kopuzņēmumam BBI, bet arī kā finansiālo
ieguldījumu netiešajās darbībās, ko finansē kopuzņēmums BBI.

(5)

Tālab ir jāgroza statūti, lai BIC un tā sastāvā esošajām vienībām nodrošinātu iespēju veikt finansiālo ieguldījumu
pilnā apmērā, kas noteikts statūtu 12. panta 4. punktā, tādējādi ļaujot šos ieguldījumus veikt ne vien kā
maksājumus kopuzņēmumam BBI, bet arī kā finansiālos ieguldījumus netiešajās darbībās, ko finansē
kopuzņēmums BBI, un paredzot, ka par tiem ziņo kopuzņēmumam BBI,

(1) Eiropas Parlamenta 2017. gada 24. oktobra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).
(2) Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 27. aprīļa atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).
(3) Padomes Regula (ES) Nr. 560/2014 (2014. gada 6. maijs), ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu (OV L 169, 7.6.2014., 130. lpp.).
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IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Biorūpniecības kopuzņēmuma statūtu 12. pantu, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 560/2014 pielikumā, groza šādi:
1) panta 3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“b) no to locekļu vai to sastāvā esošo vienību finansiālā ieguldījuma, kas nav Savienība;”;
2) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
“4.
Locekļiem, kas nav Savienība, vai to sastāvā esošajām vienībām 3. punkta b) apakšpunktā minētais finansiālais
ieguldījums darbības izmaksu segšanai ir vismaz EUR 182 500 000 šīs regulas 1. pantā noteiktajā laikposmā.
Šo finansiālo ieguldījumu veic kā maksājumus kopuzņēmumam BBI vai kā finansiālo ieguldījumu netiešajās darbībās,
ko finansē kopuzņēmums BBI.”
2. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2018. gada 23. janvārī
Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
V. GORANOV

