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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(62/2013)

Om: Begrundet udtalelse fra det estiske parlament om forslag til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF for 
så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger om diversitet for 
visse store selskaber og grupper
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra det estiske parlament om det 
ovennævnte forslag.
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BILAG

BEGRUNDET UDTALELSE TIL FORMÆNDENE FOR EUROPA-PARLAMENTET, 
EUROPA-KOMMISSIONEN OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION OM, AT

FORSLAGET TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM 
ÆNDRING AF RÅDETS DIREKTIV 78/660/EØF OG 83/349/EØF FOR SÅ VIDT 
ANGÅR OFFENTLIGGØRELSE AF IKKE-FINANSIELLE OPLYSNINGER OM 

DIVERSITET FOR VISSE STORE SELSKABER OG GRUPPER IKKE ER I
OVERENSSTEMMELSE MED NÆRHEDSPRINCIPPET

I henhold til artikel 152, stk. 6, nr. 1), i det estiske parlaments forretningsorden, artikel 5, stk. 
3, andet afsnit, andet punktum, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 6, stk.1, første 
punktum, i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, 
der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, beslutter det 
estiske parlament:

1. at afgive en begrundet udtalelse til formændene for Europa-Parlamentet, Europa-
Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union om, at forslaget til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt 
angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger om diversitet for visse store selskaber 
og grupper ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, af følgende grunde:

1.1. Den Europæiske Union må kun handle på de områder, der ikke hører ind under dens 
enekompetence, hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig 
grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan, men på grund af 
den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-plan. I begrundelsen til 
det ovennævnte forslag til direktiv anfører Europa-Kommissionen, at en række medlemsstater 
allerede har vedtaget lovgivning, der pålægger selskaber at offentliggøre ikke-finansielle 
oplysninger. Det er stadig ikke til at forstå, hvorfor det ikke er tilstrækkeligt med handling på 
medlemsstatsplan, og hvorfor der skulle være behov for indgreb på EU-plan.

1.2. Europa-Kommissionen har ikke forklaret, hvorfor den blandt de mulige instrumenter 
har valgt et direktiv, der indfører en bindende forpligtelse for medlemsstaterne til at pålægge 
store selskaber og grupper at offentliggøre ikke-finansielle oplysninger. Dette område bør 
først reguleres på EU-plan ved hjælp af ikke-bindende foranstaltninger. Et alternativ til et 
direktiv er henstillinger fra Kommissionens om at nå det fastsatte mål.

1.3. Selskabsretten henhører i dag primært under medlemsstaternes kompetence, og 
virksomheders eksistens er generelt baseret på lovgivningen i en medlemsstat. Dette 
bekræftes af fast retspraksis ved EU-Domstolen, hvorefter et selskab, der er oprettet i henhold 
til en national retsorden, kun eksisterer i kraft af den nationale lovgivning, som er 
bestemmende for dets stiftelse og funktion (Domstolens dom af 27. september 1988 i sag 
81/87, Daily Mail and General Trust, Sml. 1988, s. 5483, præmis 19, Domstolens dom af 16. 
december 2008 i sag C-210/06, Cartesio, Sml. 2008 I, s. 9641, præmis 104, og Domstolens 
dom af 12. juli 2012 i sag C-378/10, VALE Épitési kft, endnu ikke trykt i Samling af 
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Afgørelser, præmis 27). Det er således op til medlemsstaterne at afgøre, hvad der er den rette 
balance mellem virksomhedernes forpligtelser og etableringsfriheden, og ved hjælp af hvilke 
foranstaltninger man bør skabe en sådan balance. Et krav om, at selskaber skal offentliggøre 
deres kapital og passiver, finansielle status og overskud eller tab er tilstrækkeligt til at 
beskytte kapitalselskabernes varige interesser. Det er tvivlsomt, om et krav om at 
offentliggøre ikke-finansielle oplysninger ville beskytte disse interesser i højere grad.
1.4. Det er tvivlsomt, om Europa-Kommissionens direktivforslag er baseret på det korrekte 
retsgrundlag. Der henvises i forslaget til artikel 50, stk. 1, i TEUF, hvorefter Europa-
Parlamentet og Rådet kan vedtage direktiver for at opnå etableringsfrihed på bestemte 
områder. Det er umuligt at forstå, hvordan et krav om, at store selskaber skal offentliggøre 
ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om diversitet, vil bidrage til at opnå 
etableringsfrihed. Offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger vil frem for alt øge de 
administrative byrder for selskaberne, og det er, om noget, en foranstaltning, som vil have den 
modsatte virkning af hensigten om at fremme etableringsfriheden.

2. Denne beslutning træder i kraft, når den er undertegnet.


