
10 labiausiai MVĮ veiklą sunkinančių teisės aktų

Reglamentavimas – labai svarbi šiuolaikinio verslo veiklos dalis. Jis gali būti naudingas (juo užtikrinama vartotojų, darbuotojų ir
aplinkos apsauga), bet gali ir daug kainuoti verslui, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kurios yra labai svarbios
skatinant ekonomikos augimą ir kuriant darbo vietas Europoje.
Todėl Europos Komisija politikos formavimo procese pradėjo taikyti principą „ “. Nustatantvisų pirma galvokime apie mažuosius
taisykles ir formuojant politiką turėtų būti atsižvelgiama į faktą, kad didžioji dalis Europos įmonių yra MVĮ.
Biurokratinių kliūčių šalinimas yra vienas iš svarbiausių ES prioritetų. Europos Komisijos Pirmininko J. M. Barroso iniciatyva
Europos Komisija pradėjo imtis veiksmų, kad būtų sumažinta MVĮ, ypač labai mažoms įmonėms, tenkanti reguliavimo našta. Taip
pat siekiama, kad MVĮ aktyviau dalyvautų teisėkūros procese ir vertinant pažangą, daromą mažinant administracines kliūtis .[1]
Šiuo tikslu Komisija  galiojančius ES teisės aktus, kad nustatytų, peržiūri kuriuos iš jų būtų galima patobulinti ir dar labiau sumažinti

. Jei esate MVĮ arba organizacija, atstovaujanti MVĮ interesus, galite mums padėtikliūtis MVĮ, visų pirma labai mažoms įmonėms
vykdyti šią užduotį. Komisija jau surengė ES masto konsultacijas pasitelkdama Europos įmonių tinklą ir šiuo metu organizuoja
konferencijas, kuriose konsultuojasi su valstybių narių mažosiomis įmonėmis. Kad nustatytume 10 labiausiai MVĮ veiklą sunkinčių

 ir galėtume imtis tinkamų veiksmų administracinei naštai mažinti, mums reikia jūsų žinių ir patirties.ES teisės aktų

[1]COM 2011 803 final „Mažosioms ir vidutinėms įmonėms tenkančios reglamentavimo naštos mažinimas. ES reglamentavimo
sistemos pritaikymas labai mažų įmonių poreikiams“

Į klausimus pažymėtus žvaigždute atsakyti privaloma.

A. Jūsų duomenys

 

A.1 Nurodykite, kieno vardu pildote šį klausimyną:  *
įmonės

organizacijos, atstovaujančios įmonių interesams

kita

 Patikslinimas: 

 Nurodykite įmonės dydį:  *
savarankiškai dirbantis asmuo

labai maža įmonė (1–9 darbuotojai)

maža įmonė (10–49 darbuotojai)

vidutinė įmonė (50–249 darbuotojai)

kita



A.2 Nurodykite savo e. pašto adresą:  *

A.3 Esate įsisteigę:  *

 

 

Austrijoje Graikijoje Portugalijoje

Belgijoje Vengrijoje Rumunijoje

Bulgarijoje Airijoje Slovakijoje

Kipre Italijoje Slovėnijoje

Čekijoje Latvijoje Ispanijoje

Danijoje Lietuvoje Švedijoje

Estijoje Liuksemburge Jungtinėje Karalystėje

Suomijoje Maltoje kitoje šalyje

Prancūzijoje Nyderlanduose

Vokietijoje Lenkijoje

 Patikslinimas: 

A.4 Jei jūsų įmonė arba organizacija užregistruota Europos Komisijos Interesų grupių atstovų registre, nurodykite
registracijos numerį: 

B. Kaip norėtumėte atsakyti į klausimus? (galite pasirinkti vieną arba kelis
būdus)

 

B.1 Norėtumėte nurodyti , kuriose ES reguliavimas labiausiai sunkina MVĮ veiklą?  sritis *
 Taip Ne



B.2 Norėtumėte nurodyti labiausiai MVĮ veiklą sunkinančius ?  ES teisės aktus *
 Taip Ne

B.3 Norėtumėte nurodyti, kurie reguliavimo reikalavimai labiausiai sunkina MVĮ veiklą?  *
 Taip Ne

B.1 Nurodykite sritis, kuriose ES reguliavimas labiausiai sunkina MVĮ veiklą (ne
)daugiau kaip 10

 
Vartotojų apsauga 

Saugus apsipirkimas (nuotolinė prekyba, reklama, nesąžininga komercinė veikla, pakaitinis naudojimasis
atostogoms skirtu nekilnojamuoju turtu ir pan.)

Elektroninė prekyba

Teisinės žalos atlyginimo priemonės ir ginčų sprendimas

Maisto sauga (higiena, ženklinimas ir kt.)

Gyvūnų ir augalų sveikata

Kita

Muitinė 

Muitinės kontrolė ir formalumai

Prekių klasifikavimas

Muito mokesčiai

Kita

Užimtumas ir socialiniai reikalai 

Koordinavimas ir socialinių teisių perkeliamumas

Darbuotojų sveikata ir sauga

Darbo laiko organizavimas

Socialinės apsaugos sistemos

Laisvas darbuotojų judėjimas

Darbuotojų komandiravimas

Kita



Energetika 

Energijos tiekimas

Energijos vartojimo efektyvumas

Atsinaujinančiųjų išteklių energija

Kita

Aplinka 

Kova su klimato kaita

Oras (oro kokybė, oro teršalai ir kt.)

Biotechnologijos (GMO)

Gamta ir biologinė įvairovė

Cheminės medžiagos

Pramonės aplinkosaugos auditas

Ekologinis ženklinimas

Triukšmas

Atliekos

Vanduo

Kita

Produktų sauga 

Standartų naudojimas

Atitikties įrodymas nesant darniojo standarto

Atitikties vertinimo procedūros

Atitikties vertinimas dalyvaujant atitikties vertinimo įstaigai

ES atitikties deklaracija

Ženklinimo ženklu „CE“ taisyklės

Informacijos teikimo įpareigojimai (kalbos reikalavimai, naudojimo ir saugos instrukcijos)

Ženklinimo reikalavimai

Atsekamumo įpareigojimai

Kontrolė ir tikrinimas

Kita

Paslaugos 

Paslaugų teikimas užsienyje

Profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Kita



Verslo aplinka 

Viešieji pirkimai

Bendrovių teisė

Intelektinė ir pramoninė nuosavybė

Duomenų apsauga

Kita

Statistika 

Patikslinimas:

   nurodykite  (ne daugiau kaip 300 simboliai (-ių) (-is))

Mokesčiai 

PVM

Akcizas

Kiti netiesioginiai mokesčiai

Tiesioginiai mokesčiai (pajamų, kapitalo mokesčiai; dvigubas apmokestinimas)

Kita

Transportas 

Prekių vežimas

Keleivių vežimas

Kelių transportas

Jūrų ir vidaus vandenų transportas

Kombinuotasis transportas

Kitos transporto rūšys



Čia galite pridėti „kitas“ ES teisės aktų sritis
  (ne daugiau kaip 2000 simboliai (-ių) (-is))

(B.2 Pažymėkite ES teisės aktus, kurie labiausiai sunkina MVĮ veiklą ne daugiau kaip
)10

 
Vartotojų apsauga 

Bendra gaminių sauga – Direktyva 2001/95/EB

Maisto higiena – Reglamentai (EB) Nr. 852/2004 ir 853/2004

Žaliavos ir gaminiai, skirti liestis su maistu – Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004

Informacijos apie maistą teikimas vartotojams – Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011

Valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimas – Direktyva 2002/46/EB

Dedeklių vištų laikymas narveliuose ir kiaulių apsauga – Direktyvos 1999/74/EB ir 2008/120/EB

Prekybos kiaušiniais standartai – Reglamentas (EB) Nr. 589/2008

Vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikri aspektai – Direktyva 1999/44/EB

Nesąžininga įmonių komercinė veikla – Direktyva 2005/29/EB

Klaidinanti ir lyginamoji reklama – Direktyva 2006/114/EB

Vaistai – Direktyva 2001/83/EB

Tradiciniai augalinės kilmės vaistai – Direktyvos 2004/24/EB

Kita

Muitinė 

Modernizuotas muitinės kodeksas – Reglamentas (EB) Nr. 450/2008

Kita



Užimtumas ir socialiniai reikalai 

Priemonės darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti – Tarybos direktyva 89/391/EEB

Būtiniausi sveikatos ir saugos reikalavimai, susiję su fizinių veiksnių (vibracijos) keliama rizika
darbuotojams – Direktyva 2002/44/EB

Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe – Direktyva
2004/37/EB

Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje – Direktyva 96/71/EB

Darbo laiko direktyva – Direktyva 2003/88

Darbas per laikinojo įdarbinimo įmones – Direktyva 2008/104/EB

Patikslinto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ir ETUC sudaryto Bendrojo susitarimo dėl vaiko
priežiūros atostogų įgyvendinimas – Tarybos direktyva 2010/18/ES

Kita

Aplinka 

Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai (REACH) – Reglamentas (EB) Nr.
1907/2006

Atliekų vežimas – Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006

Atliekų pagrindų direktyva – Direktyva 2008/98 – ir atliekų sąrašas – Sprendimas 2000/532/EB

Pakuotės ir pakuočių atliekos – Direktyva 94/62/EB

Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimas – Direktyva
2011/65/ES

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos – Direktyva 2012/19/ES

Suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo taisyklės – Sprendimas 2011/278/ES

Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos – Reglamentas (EB) Nr. 842/2006

Buveinių direktyva – Direktyva 92/43/EEB

Biocidinių produktų tiekimas rinkai ir jų naudojimas – Reglamentas (ES) Nr. 528/2012

Neteisėta mediena – Reglamentas (ES) Nr. 995/2010

Kita

Sektorinių produktų saugos teisės aktai 

Medicinos prietaisai – Tarybos direktyva 93/42/EEB

Mašinos – Direktyva 2006/42/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB (nauja redakcija)

Elektrotechniniai gaminiai, skirti naudoti tam tikrose įtampos ribose – Direktyva 2006/95/EB

 (pasiūlyta peržiūrėti: COM (2011) 0763 final)

Žaislų sauga – Direktyva 2009/48/EB

Dujiniai prietaisai – Direktyva 2009/142/EB

Kosmetikos gaminiai – Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009

Statybos produktai – Reglamentas (ES) Nr. 305/2011

Kita



Paslaugos 

Paslaugos vidaus rinkoje – Direktyva 2006/123/EB

Profesinių kvalifikacijų pripažinimas – Direktyva 2005/36/EB

(pasiūlyta peržiūrėti: COM (2011) 0883)

Kita

Verslo aplinka 

Subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų
pirkimų tvarka – Direktyva 2004/17/EB

(pasiūlyta peržiūrėti: COM (2011) 0895 final)

Viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka – Direktyva 2004/18/EB

(pasiūlyta peržiūrėti: COM (2011) 0896 final)

Europos mokėjimo įsakymo procedūra – Reglamentas (EB) Nr. 1896/2006

Duomenų apsauga – Direktyva 95/46/EB

(pasiūlyta peržiūrėti: COM (2012) 11 final)

Antidempingo muitas importuojamiems plastikiniams maišams – Reglamentas (EB) Nr. 1425/2006

Kita

Statistika 

Prekybos tarp valstybių narių statistikos statistinės ribos – Reglamentas (EB) Nr. 1901/2000

Prekybos prekėmis tarp valstybių narių statistiniai duomenys – Reglamentas (EB) Nr. 638/2004

Kita

Mokesčiai 

Pridėtinės vertės mokesčio bendra sistema – Tarybos direktyva 2006/112/EB

Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimas apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę grąžinančioje
valstybėje narėje, o yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje – Tarybos direktyva 2008/9/EB

Bendra akcizų tvarka – Tarybos direktyva 2008/118/EB

Energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūra – Direktyva 2003/96/EB

Kita



Transportas 

Vairavimo ir poilsio laikotarpių kelių transporto priemonėse naudojami tachografai – Tarybos reglamentas
(EEB) Nr. 3821/85

(pasiūlyta peržiūrėti: COM (2011) 0451)

Su kelių transportu susiję socialiniai teisės aktai – Reglamentas (EB) Nr. 561/2006

(pasiūlyta peržiūrėti: COM (2011) 0451)

Keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai – Direktyva 2009/45/EB

Kita

Čia galite pridėti „kitus“ ES teisės aktus
  (ne daugiau kaip 2000 simboliai (-ių) (-is))

B.3 Yra kitų MVĮ veiklą sunkinančių reguliavimo reikalavimų?

 
Aprašykite juos čia:  (ne daugiau kaip 2500 simboliai (-ių) (-is))

C. Veiksmingai patobulinti ES teisės aktai

 
C.1 Ar galėtumėte pateikti kokį nors pavyzdį, kai teisės aktas buvo patobulintas ir dabar mažiau sunkina MVĮ veiklą?

 *
Taip Nežinau Ne



 Patikslinimas:  (ne daugiau kaip 2000 simboliai (-ių) (-is))


