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16.4.2014 B7-0415/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0415/2014 

Paul Rübig 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Konzultačný proces TOP TEN a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ na MSP 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže zlepšovanie 
konkurencieschopnosti malých a stredných 
podnikov (MSP) je horizontálnou snahou, 
ktorá preniká do rôznych oblastí politiky; 

A. keďže zlepšovanie podpory 
konkurencieschopnosti, udržateľnosti a 
zamestnávateľského potenciálu malých a 
stredných podnikov (MSP) je 
horizontálnou snahou, ktorá preniká do 
rôznych oblastí politiky; 

Or. en 
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16.4.2014 B7-0415/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0415/2014 

Paul Rübig 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Konzultačný proces TOP TEN a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ na MSP 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže MSP neprimerane trpia v 
dôsledku zbytočného zaťaženia, pretože 
ich kapacita je obmedzená, a keďže 
zákonodarcovia EÚ sa preto zaviazali 
uplatňovať zásadu „najskôr myslieť na 
malých“; 

B. keďže MSP môžu byť neprimerane 
ovplyvnené v porovnaní s veľkými 
subjektmi v dôsledku administratívneho 
zaťaženia, pretože ich kapacita je 
obmedzená, a keďže zákonodarcovia EÚ sa 
preto zaviazali uplatňovať zásadu „najskôr 
myslieť na malých“; 

Or. en 
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16.4.2014 B7-0415/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0415/2014 

Paul Rübig 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Konzultačný proces TOP TEN a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ na MSP 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže podniky môžu vytvárať 
zamestnanosť, pokiaľ sú splnené náležité 
podmienky vrátane dostupnosti 
kvalifikovanej pracovnej sily a opatrení na 
minimalizáciu administratívneho 
zaťaženia; 

F. keďže podniky môžu vytvárať 
zamestnanosť, pokiaľ sú splnené náležité 
podmienky vrátane zjednodušovania 
administratívy, prístupu k financiám, 
zručnostiam, vedomostiam a 
kvalifikovanej pracovnej sile a podpory ich 
inovačného úsilia; 

Or. en 
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16.4.2014 B7-0415/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0415/2014 

Paul Rübig 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Konzultačný proces TOP TEN a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ na MSP 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Fa. keďže MSP sú často v konkurenčnej 
nevýhode v porovnaní s veľkými 
priemyselnými subjektmi, pokiaľ ide o 
zdaňovanie, štandardizáciu, verejné 
obstarávanie, duševné vlastníctvo, výskum 
a financovanie inovácie;  

Or. en 
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16.4.2014 B7-0415/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0415/2014 

Paul Rübig 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Konzultačný proces TOP TEN a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ na MSP 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

I. keďže regulácia na úrovni Únie, ako to 
zdôraznila Európska rada, je nevyhnutná s 
cieľom zabezpečiť, aby sa dosiahli ciele 
politík EÚ vrátane riadneho fungovania 
jednotného trhu; 

I. keďže regulácia poskytuje rámec pre 
rovnováhu medzi verejnými a 
súkromnými záujmami a, ako to 
zdôraznila Európska rada, regulácia na 
úrovni Únie je nevyhnutná s cieľom 
zabezpečiť, aby sa dosiahli ciele politík EÚ 
vrátane riadneho fungovania jednotného 
trhu a plnenia environmentálnych a 
sociálnych štandardov; 

Or. en 
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16.4.2014 B7-0415/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0415/2014 

Paul Rübig 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Konzultačný proces TOP TEN a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ na MSP 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

J. keďže Parlament pri mnohých 
príležitostiach, ako napríklad vo svojom 
vyššie uvedenom uznesení z 23. októbra 
2012, vyhlásil, že zjednodušovanie 
nariadení EÚ by nemalo zasahovať do 
základných požiadaviek EÚ na zdravie a 
bezpečnosť na pracovisku, základných 
práv pracovníkov v EÚ ani do 
najdôležitejších zásad environmentálnych 
právnych predpisov EÚ; 

J. keďže Parlament pri mnohých 
príležitostiach, ako napríklad vo svojom 
vyššie uvedenom uznesení z 23. októbra 
2012, vyhlásil, že zjednodušovanie 
nariadení EÚ by nemalo zasahovať do 
požiadaviek EÚ na zdravie a bezpečnosť 
na pracovisku, práv pracovníkov v EÚ ani 
do cieľov a zásad environmentálnych 
právnych predpisov EÚ; 

Or. en 
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16.4.2014 B7-0415/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0415/2014 

Paul Rübig 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Konzultačný proces TOP TEN a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ na MSP 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. víta iniciatívu TOP TEN Komisie ako 
súčasť postupu REFIT a berie na vedomie 
prísľub, že to nie je ojedinelá snaha, ale 
malo by sa to stať súčasťou nepretržitého 
postupu monitorovania; zdôrazňuje však, 
že Komisia by mala zvýšiť svoje úsilie a 
riešiť obavy z regulačnej záťaže, ktoré 
uviedli MSP v priebehu konzultačného 
procesu; zdôrazňuje tiež, že prístup TOP 
TEN nesmie nahrádzať systematický 
horizontálny politický prístup zameraný 
na minimalizáciu administratívneho 
zaťaženia plynúceho z predpisov EÚ a 
nemal by ani oslabovať ciele a účinnosť 
predmetných právnych predpisov; 

1. berie na vedomie iniciatívu TOP TEN 
Komisie ako súčasť postupu REFIT a berie 
na vedomie prísľub, že to nie je ojedinelá 
snaha, ale malo by sa to stať súčasťou 
nepretržitého postupu monitorovania; je 
znepokojený prístupom k hodnoteniu 
iniciatívy TOP TEN a navrhuje, aby sa v 
budúcnosti zaujal konštruktívnejší prístup 
zameraný aj na posúdenie potrieb MSP 
než len výlučne na to, čo by sa považovalo 
za záťaž; 

Or. en 



 

AM\1027578SK.doc  PE534.892v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
16.4.2014 B7-0415/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0415/2014 

Paul Rübig 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Konzultačný proces TOP TEN a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ na MSP 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje preto, že je potrebné, aby 
zásada „najskôr myslieť na malých“ lepšie 
prenikala do politík Únie, pokiaľ ide o 
inováciu, rast, internacionalizáciu, 
produktivitu, byrokraciu, kvalitu ľudských 
zdrojov a sociálnu zodpovednosť; 

2. zdôrazňuje preto, že je potrebné, aby 
zásada „najskôr myslieť na malých“ lepšie 
prenikala do politík Únie, pokiaľ ide o 
prístup k financovaniu, výskum a 
inováciu, verejné obstarávanie, 
štandardizáciu, internacionalizáciu, 
efektívne využívanie zdrojov, 
zjednodušovanie administratívy, duševné 
vlastníctvo, rozvoj zručností, odbornú 
prípravu a kvalitu ľudských zdrojov; 

Or. en 
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16.4.2014 B7-0415/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0415/2014 

Paul Rübig 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Konzultačný proces TOP TEN a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ na MSP 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. v tejto súvislosti víta aj záväzok Komisie 
schváliť „inteligentnú reguláciu“ ako 
neoddeliteľnú súčasť rozhodovacieho 
cyklu a osobitne zvážiť REFIT ako 
postupný program, ktorý bude každoročne 
aktualizovaný; 
 

3. v tejto súvislosti víta aj záväzok Komisie 
k procesu „inteligentnej regulácie“;  
zdôrazňuje, že zjednodušovanie nariadení 
EÚ by sa malo uskutočňovať v plnom 
súlade s požiadavkami EÚ v oblasti 
zdravia a bezpečnosti pri práci, právami 
zamestnancov v EÚ a zásadami a cieľmi 
právnych predpisov EÚ v oblasti 
životného prostredia, zdravia a ochrany 
spotrebiteľov;   

Or. en 
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16.4.2014 B7-0415/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0415/2014 

Paul Rübig 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Konzultačný proces TOP TEN a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ na MSP 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  4a. zdôrazňuje, že zjednodušovanie 
regulačného rámca sa nemôže používať 
ako zámienka na zníženie ambícií 
v otázkach, ktoré majú z hľadiska 
bezpečnosti a blahobytu zamestnancov a 
občanov alebo z hľadiska životného 
prostredia zásadný význam; varuje pred 
presadzovaním deregulačného programu 
pod zámienkou znižovania zaťaženia 
MSP; vyzýva Komisiu, aby neznižovala 
svoje ambície, a požaduje, aby neboli 
ohrozené ciele verejnej politiky vrátane 
environmentálnych, sociálnych, 
zdravotných a bezpečnostných noriem; 

Or. en 
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16.4.2014 B7-0415/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0415/2014 

Paul Rübig 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Konzultačný proces TOP TEN a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ na MSP 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyzýva Komisiu, aby pri príprave 
právnych predpisov transparentne a riadne 
uskutočňovala testy MSP a aby čo najskôr 
navrhla ľahšie režimy a výnimky v širšom 
spektre legislatívnych návrhov v záujme 
výrazného zníženia nákladov pre MSP; 

5. vyzýva Komisiu, aby pri príprave 
právnych predpisov transparentne a riadne 
uskutočňovala testy MSP;  domnieva sa, že 
automatické vyňatie mikropodnikov nie je 
správne, a podporuje vypracovanie 
prispôsobených riešení a ľahších režimov 
pre MSP v prípade, že sa preukáže, že 
neohrozujú účinnosť právnych predpisov 
a nepodporujú rozdrobovanie alebo 
nebránia MSP v prístupe na vnútorný trh; 

Or. en 
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16.4.2014 B7-0415/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0415/2014 

Paul Rübig 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Konzultačný proces TOP TEN a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ na MSP 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. naliehavo vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zabezpečili jednoduchý prístup k 
financovaniu a trhom a znížili regulačné 
zaťaženie, ktoré je jednou z najväčších 
prekážok brániacich vzniku a rozvoju 
malých a stredných podnikov; 

7. naliehavo vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zabezpečili jednoduchý prístup k 
financovaniu a trhom a znížili regulačné 
prekážky brániace vzniku a rozvoju 
malých a stredných podnikov; 

Or. en 
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16.4.2014 B7-0415/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0415/2014 

Paul Rübig 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Konzultačný proces TOP TEN a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ na MSP 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. zdôrazňuje skutočnosť, že plánovaný 
výročný porovnávací prehľad by mal 
účinne sledovať pokrok dosiahnutý vo 
vzťahu k MSP v právnych predpisoch a ich 
vykonávaní na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni; je presvedčený, že 
tento porovnávací prehľad pomôže MSP 
posúdiť náklady administratívneho 
zaťaženia v dôsledku právnych prepisov 
na úrovni EÚ alebo na vnútroštátnej úrovni 
a umožní ľahšie monitorovanie, čo uľahčí 
MSP konštruktívnu účasť na konzultáciách 
v budúcnosti; 

10. zdôrazňuje skutočnosť, že plánovaný 
výročný porovnávací prehľad by mal 
účinne sledovať pokrok dosiahnutý vo 
vzťahu k MSP v právnych predpisoch a ich 
vykonávaní na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni; je presvedčený, že 
tento porovnávací prehľad pomôže MSP 
posúdiť náklady a prínosy 
administratívneho zaťaženia v dôsledku 
právnych prepisov na úrovni EÚ alebo na 
vnútroštátnej úrovni a umožní ľahšie 
monitorovanie, čo uľahčí MSP 
konštruktívnu účasť na konzultáciách v 
budúcnosti; 

Or. en 



 

AM\1027578SK.doc  PE534.892v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
16.4.2014 B7-0415/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0415/2014 

Paul Rübig 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Konzultačný proces TOP TEN a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ na MSP 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. zdôrazňuje však, že akékoľvek 
hodnotenie ex-post by bolo jednoduchšie, 
keby sa riadne vykonali hodnotenia ex-ante 
a zohľadnili sa pritom všetky rozmery; 
nazdáva sa, že kultúra hodnotení vplyvu 
všetkých európskych inštitúcií by sa mala 
zlepšiť, najmä v prípade, že sa legislatívne 
návrhy týkajú MSP a samostatne 
zárobkovo činných osôb; vyzýva Komisiu, 
aby zhodnotila, akú pridanú hodnotu by 
malo poskytnutie väčšej miery nezávislosti 
a právomocí výboru pre hodnotenie 
vplyvov; odporúča ďalej, že Parlament by 
mal viac využívať svoje nástroje 
hodnotenia vplyvu a testovania MSP, 
najmä pred zavádzaním výrazných zmien 
do návrhov Komisie; vyzýva Komisiu, aby 
zverejňovala výročné vyhlásenie o 
celkových čistých nákladoch, ktoré 
podnikom vzniknú z dôvodu nových 
návrhov; 

11. zdôrazňuje však, že akékoľvek 
hodnotenie ex-post by bolo jednoduchšie, 
keby sa riadne vykonali hodnotenia ex-ante 
a zohľadnili sa pritom všetky rozmery; 
nazdáva sa, že kultúra hodnotení vplyvu 
všetkých európskych inštitúcií by sa mala 
zlepšiť, vrátane prípadov, keď sa 
legislatívne návrhy týkajú MSP a 
samostatne zárobkovo činných osôb, a 
mala by vyrovnaným spôsobom zohľadniť 
všetky rozmery (napr. hospodársky, 
sociálny a environmentálny) a snažiť sa 
posúdiť nielen náklady, ale aj prínosy pre 
spoločnosť a potenciál pre nové trhy;  

Or. en 
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16.4.2014 B7-0415/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0415/2014 

Paul Rübig 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Konzultačný proces TOP TEN a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ na MSP 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. podnecuje členské štáty, aby 
napodobnili vykonávanie postupov 
REFIT a TOP TEN na úrovni EÚ a 
zaručili, že sa zníži administratívne a 
regulačné zaťaženie pre MSP aj na 
vnútroštátnej úrovni; ďalej zdôrazňuje, že 
členské štáty môžu obzvlášť efektívne 
znižovať zaťaženie MSP právnymi 
predpismi tým, že pri transpozícii 
európskych smerníc do vnútroštátnych 
právnych predpisov zamedzia 
stanovovaniu nadmerných požiadaviek nad 
rámec príslušných smerníc (gold-plating); 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
využívali možnosť zníženia zbytočného 
zaťaženia MSP v  oblastiach, v ktorých to 
právne predpisy EÚ umožňujú; 

16. podnecuje členské štáty, aby 
zabezpečili zníženie administratívneho a 
regulačného zaťaženia pre MSP aj na 
vnútroštátnej úrovni ďalej zdôrazňuje 
skutočnosť, že členské štáty môžu obzvlášť 
efektívne znižovať zaťaženie MSP tým, že 
pri transpozícii európskych smerníc do 
vnútroštátnych právnych predpisov 
zamedzia stanovovaniu ďalších, 
nadmerných požiadaviek (gold-plating);  

Or. en 
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16.4.2014 B7-0415/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0415/2014 

Paul Rübig 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Konzultačný proces TOP TEN a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ na MSP 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. pripomína svoje stanovisko k 
všeobecným výnimkám pre mikropodniky 
z právnych predpisov EÚ, ako sú 
stanovené vo vyššie uvedenom uznesení 
Európskeho parlaentu z 23. októbra 2012, 
podľa ktorých by sa výnimky mali 
uplatňovať iba vtedy, keď príslušné testy 
MSP v konkrétnom prípade preukázali, že 
konkrétne potreby mikropodnikov 
nemožno riešiť prispôsobenými riešeniami 
alebo menej prísnym režimom;  
zdôrazňuje, že výnimky pre mikropodniky 
často zahŕňajú riziko, že na MSP by sa 
mohol vzťahovať iba nesúrodý celok 
vnútroštátnych právnych predpisov, čo by 
zvýšilo rozdrobenosť a zhoršilo ich prístup 
k vnútornému trhu; 

19. domnieva sa, že všeobecné výnimky 
pre mikropodniky z právnych predpisov 
EÚ, nie sú správnym prístupom a že 
výnimky, prispôsobené riešenia alebo 
ľahšie režimy by sa mali uplatňovať iba 
vtedy, keď príslušné testy MSP v 
konkrétnom prípade preukázali, že 
konkrétne potreby mikropodnikov sa riešia 
bez ohrozenia účinnosti právnych 
predpisov; zdôrazňuje, že výnimky pre 
mikropodniky často zahŕňajú riziko, že na 
MSP by sa mohol vzťahovať iba nesúrodý 
celok vnútroštátnych právnych predpisov, 
čo by zvýšilo rozdrobenosť a zhoršilo ich 
prístup k vnútornému trhu; 

Or. en 
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16.4.2014 B7-0415/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0415/2014 

Paul Rübig 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Konzultačný proces TOP TEN a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ na MSP 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. domnieva sa, že v záujme zníženia 
zaťaženia vyplývajúceho z právnych 
predpisov týkajúcich sa zamestnanosti by 
sa mala zásadne prepracovať smernica o 
pracovnom čase, pretože je z pohľadu 
mikropodnikov a MSP neflexibilná; 

21. vyjadruje znepokojenie nad možnými 
vplyvmi programu zjednodušovania 
regulácie na práva zamestnancov v EÚ, 
najmä nad rizikom, že revízia smernice o 
informovaní a poradách so 
zamestnancami, zjednodušenie pravidiel o 
kabotáži a prepracovanie smerníc o práci 
na kratší pracovný čas a dočasnej práci, 
ktoré boli navrhnuté, a rozhodnutie 
nerevidovať smernicu o karcinogénoch 
môžu mať nepriaznivý vplyv na 
zamestnancov; pripomína, že Komisia je 
povinná pri vypracovávaní hodnotenia 
vplyvu zohľadniť základné práva; 

Or. en 
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16.4.2014 B7-0415/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0415/2014 

Paul Rübig 

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Konzultačný proces TOP TEN a zmiernenie záťaže právnych predpisov EÚ na 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. odporúča, aby sadzby poplatkov 
REACH boli pre MSP a mikropodniky 
primerané; 

Or. en 

 
 


