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16.4.2014 B7-0415/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Kent Johansson 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh uznesenia B7-0415/2014 

Paul Rübig 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Konzultačný postup „desať naj“ (top ten) a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ, pokiaľ 
ide o MSP 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. odporúča, aby sa v záujme zníženia 
zaťaženia vyplývajúceho z právnych 
predpisov týkajúcich sa ochrany zdravia 
a bezpečnosti od nízkorizikových 
spoločností nepožadovalo, aby viedli 
písomné záznamy o posudzovaní ochrany 
zdravia a bezpečnosti; 

22. odporúča, aby sa v záujme zníženia 
zaťaženia vyplývajúceho z právnych 
predpisov týkajúcich sa ochrany zdravia 
a bezpečnosti v prípade nízkorizikových 
spoločností podľa možnosti uplatňoval 
miernejší regulačný režim; 

Or. en 
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16.4.2014 B7-0415/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Kent Johansson 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh uznesenia B7-0415/2014 

Paul Rübig 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Konzultačný postup „desať naj“ (top ten) a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ, pokiaľ 
ide o MSP 
 
Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. vyzýva Komisiu, aby znížila zaťaženie 
plynúce z nariadenia REACH tým, že 
zastaví ďalšie vykonávanie tohto 
nariadenia, kým sa nevykoná plné 
preskúmanie a neprijmú sa súvisiace 
legislatívne zmeny, a to vzhľadom na 
mieru, do akej boli podhodnotené 
pôvodné odhady nákladov; odporúča, aby 
MSP platili výrazne nižší registračný 
poplatok a aby boli sadzby pre 
mikropodniky proporcionálne; uznáva, že 
podniky potrebujú jednoznačnosť, pokiaľ 
ide o nariadenie REACH po roku 2018, 
aby tak mohli už v súčasnosti prijímať 
rozumné investičné rozhodnutia; 
domnieva sa, že zabezpečovanie súladu 
s nariadením REACH vystavuje MSP so 
sídlom v Európe konkurenčnému 
znevýhodneniu, najmä pokiaľ nie je 
dodržiavanie tohto nariadenia povinné pre 
medzinárodnú konkurenciu, ktorá môže 
s EÚ obchodovať na základe dohôd 
o voľnom obchode. 

23. v záujme zníženia nákladov na 
vykonávanie nariadenia REACH 
odporúča, aby MSP platili výrazne nižší 
registračný poplatok a aby boli sadzby pre 
mikropodniky proporcionálne; domnieva 
sa, že zabezpečovanie súladu s nariadením 
REACH by nemalo MSP so sídlom 
v Európe vystavovať konkurenčnému 
znevýhodneniu, najmä v prípadoch, keď 
dodržiavanie tohto nariadenia nie je pre 
medzinárodnú konkurenciu povinné; 

Or. en 
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16.4.2014 B7-0415/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Kent Johansson 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh uznesenia B7-0415/2014 

Paul Rübig 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Konzultačný postup „desať naj“ (top ten) a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ, pokiaľ 
ide o MSP 
 
Návrh uznesenia 

Citácia 11 a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na svoje uznesenie z 5. 
februára 2013 o zlepšení prístupu 
MSP k financovaniu1, 

 
  

Or. en 

 
 

                                                 
1 Prijaté texty, P7_TA(2013)0036.  


