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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

20.6.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(62/2013)

Относно: Мотивирано становище на парламента на Естония относно предложението 
за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 
Директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО по отношение на 
оповестяването на нефинансова информация и информация за 
многообразието от страна на някои големи дружества и групи
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

Съгласно член 6 от Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което да изложи причините, поради които счита, че въпросният проект не 
е съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от парламента на Естония относно 
горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ ОТНОСНО НЕСЪОБРАЗНОСТТА С ПРИНЦИПА НА 
СУБСИДИАРНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ДИРЕКТИВА НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА 
ДИРЕКТИВИ НА СЪВЕТА 78/660/ЕИО И 83/349/ЕИО ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА НЕФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА МНОГООБРАЗИЕТО ОТ СТРАНА НА НЯКОИ ГОЛЕМИ ДРУЖЕСТВА И 

ГРУПИ

Съгласно член 152, параграф 6, точка 1 от правилника за дейността на парламента на 
Естония, член 5, параграф 3, втора алинея, второ изречение от Договора за Европейския 
съюз и член 6, параграф 1, първо изречение от Протокола относно прилагането на 
принципите на субсидиарност и на пропорционалност, приложен към Договора за 
функционирането на Европейския съюз, парламентът на Естония решава:

1. Да изпрати мотивирано становище до председателите на Европейския парламент, 
Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз относно несъобразността с 
принципа на субсидиарност на предложението за директива на Европейския парламент 
и на Съвета за изменение на Директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО по 
отношение на оповестяването на нефинансова информация и информация за 
многообразието от страна на някои големи дружества и групи, поради следните 
основания:

1.1. Европейският съюз може да действа в областите, които не попадат в неговата 
изключителна компетентност, само ако и доколкото целите на предвиденото действие 
не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки на централно, 
регионално или местно равнище, а поради обхвата или последиците от предвиденото 
действие могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза. В обяснителния 
меморандум относно горепосоченото предложение за директива Европейската комисия 
заявява, че някои държави членки вече са приели законодателни мерки, изискващи от 
дружествата да разкриват нефинансова информация.  Не може да се разбере защо 
действието на равнището на държавите членки не е достатъчно и защо да има 
необходимост от намеса на равнището на Европейския съюз.

1.2. Европейската комисия не е обяснила защо измежду възможните инструменти е 
избрала директива, налагаща на държавите членки обвързващо задължение да изисква 
от големите дружества и групи да разкриват нефинансова информация. Тази област би 
следвало да бъде регулирана на равнище ЕС първо чрез незадължителни мерки. Една 
алтернатива на директива би била препоръки на Комисията за постигане на поставената 
цел.

1.3. Понастоящем дружественото право е предимно от компетентността на 
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държавите членки и съществуването на предприятията е като цяло основано на правото 
на някоя държава членка. Това се потвърждава от установената съдебна практика на 
Съда на ЕС, съгласно която дружествата, учредени по силата на даден национален 
правен ред, съществуват единствено по силата на националното законодателство, което 
определя учредяването и функционирането им (решение на Съда от 27 септември 
1988 г. по дело 81/87, Daily Mail and General Trust, [1998] Recueil, стр. 5483, точка 19); 
решение на Съда от 16 декември 2008 г. по дело C-210/06 Cartesio, [2008] Сборник 1-
9641, точка 104 и решение на Съда от 12 юли 2012 г. по дело C-378/10 VALE Épitési kft, 
все още непубликувано в Сборника съдебна практика на Съда, точка 27). Така 
държавите членки имат правото да решават какъв да бъде подходящият баланс между 
задълженията на дружествата и свободата на установяване и чрез какви действия да се 
постигне този баланс. Изискване компаниите да разкриват капитала и пасивите си, 
финансовото си положение и печалбите или загубите, е достатъчно, за да защити 
трайните интереси на капиталовите дружества. Под въпрос е дали изискване да се 
разкрива нефинансова информация би защитило тези интереси в по-голяма степен.

1.4. Съмнително е дали предложението на Европейската комисия за директива се 
основава на подходящото правно основание. В предложението се посочва член 50, 
параграф 1 от ДФЕС, съгласно който Европейският парламент и Съветът могат да 
приемат директиви, за да се постигне свобода на установяване в определени области. 
Не може да се разбере как изискване големите дружества да разкриват нефинансова 
информация и такава за многообразието ще помогне да се постигне свобода на 
установяване. Най-вече, разкриването на нефинансова информация ще увеличи 
административния товар за дружествата, което всъщност е мярка, която ще има обратен 
ефект на това, да насърчи свободата на установяване.

2. Настоящото решение влиза в сила при подписването му.


