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Výbor pro právní záležitosti

20. 6. 2013

SDĚLENÍ ČLENŮM
(62/2013)

Věc: Odůvodněné stanovisko estonského parlamentu týkající se návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS 
a 83/349/EHS, pokud jde o zveřejňování nefinančních informací a informací 
týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko estonského parlamentu týkající 
se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO ZASLANÉ PŘEDSEDŮM EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU, EVROPSKÉ KOMISE A RADY EVROPSKÉ UNIE, POKUD JDE 
O NESOULAD NÁVRHU SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, 
KTEROU SE MĚNÍ SMĚRNICE RADY 78/660/EHS A 83/349/EHS, POKUD JDE 

O ZVEŘEJŇOVÁNÍ NEFINANČNÍCH INFORMACÍ A INFORMACÍ TÝKAJÍCICH
SE ROZMANITOSTI NĚKTERÝMI VELKÝMI SPOLEČNOSTMI A SKUPINAMI, 

SE ZÁSADOU SUBSIDIARITY

V souladu s čl. 152 odst. 6 bod 1 jednacího řádu estonského parlamentu, čl. 5 odst. 3, druhým 
pododstavcem, druhou větou Smlouvy o Evropské unii a s čl. 6 odst. 1, první větou Protokolu 
o používání zásad subsidiarity a proporcionality připojeného ke Smlouvě o fungování 
Evropské unie, se estonský parlament rozhodl:

1. poskytnout odůvodněné stanovisko předsedům Evropského parlamentu, Evropské komise 
a Rady Evropské unie, pokud jde o nesoulad návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, 
kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o zveřejňování 
nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými 
společnostmi a skupinami, se zásadou subsidiarity, a to z těchto důvodů:

1.1. Evropská unie jedná v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy 
a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nelze uspokojivě dosáhnout v členských státech 
na ústřední, regionální či místní úrovni, ale spíše jich lze, vzhledem k jejímu rozsahu či 
účinkům, lépe dosáhnout na úrovni Unie. V důvodové zprávě výše uvedeného návrhu 
směrnice Evropská komise konstatuje, že mnohé členské státy již přijaly právní předpisy, 
které požadují, aby společnosti zveřejňovaly nefinanční informace. Není jasné, proč není 
dostačující opatření na úrovni členského státu a proč by zde měl být zapotřebí zásah na úrovni 
Evropské unie.

1.2. Evropská komise nevysvětlila, proč v rámci možných nástrojů zvolila směrnici, která 
členským státům ukládá závaznou povinnost požadovat od velkých společností a skupin 
zveřejňování nefinančních informací. Tato oblast by měla být nejprve upravena na úrovni EU 
prostřednictvím nezávazných opatření. Alternativním řešením vedoucím k dosažení 
stanoveného cíle by vedle směrnice byla doporučení Komise.

1.3. Právo obchodních společností v současnosti primárně spadá do pravomoci členských 
států a existence podniků obvykle vychází z právních předpisů členského státu. To potvrzuje 
i ustálená judikatura Soudního dvora EU, podle níž obchodní společnosti vytvořené podle 
vnitrostátního právního řádu existují pouze prostřednictvím vnitrostátní právní úpravy, která 
upravuje jejich vytvoření a fungování (rozsudek Soudního dvora ze dne 27. září 1988 ve věci 
81/87 Daily Mail and General Trust, [1998] Sb. rozh., s. 5483, bod 19; rozsudek Soudního 
dvora ze dne 16. prosince 2008 ve věci C-210/06 Cartesio, [2008] Sb. rozh., s. 1-9641, bod 
104, a rozsudek Soudního dvora ze dne 12. července 2012 ve věci C-378/10 VALE Épitési kft, 
dosud nezveřejněno ve Sbírce rozhodnutí, bod 27). Je tedy na členském státu, aby rozhodl 
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o správné rovnováze mezi závazky společností a svobodou usazování, a tudíž o tom, jaké 
opatření by tuto rovnováhu mělo zajišťovat. Požadavek, aby společnosti zveřejňovaly svůj 
kapitál a závazky, finanční situaci a zisk nebo ztrátu, je pro ochranu trvalých zájmů 
kapitálových společností dostatečný. Je sporné, zda by požadavek na zveřejňování 
nefinančních informací tyto zájmy chránil ve větší míře.
1.4. Není jisté, zda návrh směrnice Evropské komise vychází ze správného právního 
základu. Návrh odkazuje na čl. 50 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle nějž 
Evropský parlament a Rada mohou přijmout směrnice k zavedení svobody usazování v určité 
oblasti činnosti.  Není jasné, jak požadavek, aby velké společnosti zveřejňovaly nefinanční 
informace a informace týkající se rozmanitosti, napomůže k zavedení svobody usazování. 
Zveřejňování nefinančních informací navíc zvýší administrativní zátěž společností, což je 
spíše opatření, které bude mít opačný účinek, než je podpora svobody usazování. 

2. Rozhodnutí vstupuje v platnost dnem podpisu.


