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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(62/2013)

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Εσθονικού Κοινοβουλίου για την έκδοση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των 
οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη 
δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την 
πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους (COM(2013)207)
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου (αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωση των μελών, αιτιολογημένη γνώμη του Εσθονικού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την ως άνω πρόταση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ; ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΟΔΗΓΙΩΝ 78/660/ΕΟΚ ΚΑΙ 83/349/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 152 παράγραφος 6 στοιχείο 1 του εσωτερικού κανονισμού του 
Εσθονικού Κοινοβουλίου, το άρθρο 5, παράγραφος 3, δεύτερη παράγραφος, δεύτερη 
πρόταση, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 6 παράγραφος 1, πρώτη 
πρόταση, του Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και 
αναλογικότητας το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το εσθονικό Κοινοβούλιο αποφασίζει: 

1. να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη στους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μη 
τήρηση της αρχής της επικουρικότητας της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/EEC και 83/349/EEC του 
Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την 
πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους, για τους ακόλουθους λόγους: 

1.1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει σε τομείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην αποκλειστική 
της αρμοδιότητα μόνο εφόσον και στο βαθμό που οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης δεν 
μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων 
της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης.  Στην 
Αιτιολογική Έκθεση στην πρόταση για την προαναφερόμενη οδηγία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει νομοθεσία εξαναγκασμού των 
κεφαλαιουχικών εταιριών να δημοσιεύουν μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες.  Παραμένει 
ακατανόητος ο λόγους που οι ενέργειες σε επίπεδο κρατών μελών δεν επαρκούν και θα 
πρέπει να παραστεί ανάγκη παρέμβασης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1.2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επέλεξε, από τα 
διάφορα μέσα που διαθέτει, να χρησιμοποιήσει οδηγία, επιβάλλοντας στα κράτη μέλη τη 
δεσμευτική υποχρέωση να απαιτούν από μεγάλες εταιρείες και ομίλους να δημοσιοποιούν μη 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες.  Ο τομέας αυτός όφειλε πρώτα να ρυθμιστεί σε επίπεδο 
ΕΕ με μη δεσμευτικά μέτρα.  Αντί οδηγίας θα μπορούσαν να προβλεφθούν συστάσεις της 
Επιτροπής έτσι ώστε να επιτευχθεί ο καθορισμένος στόχος. 

1.3. Επί του παρόντος, το εταιρικό δίκαιο εμπίπτει κυρίως στο πλαίσιο της αρμοδιότητας 
των κρατών μελών·και η ύπαρξη των επιχειρήσεων βασίζεται εν γένει στη νομοθεσία του 
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κράτους μέλους.  Αυτό επιβεβαιώνεται από την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, 
σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες, ως οντότητες της εθνικής νομοθεσίας, υφίστανται μόνο 
μέσω της εθνικής τους νομοθεσίας η οποία καθορίζει τη σύσταση και τη λειτουργία τους
(απόφαση του Δικαστηρίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1988, υπόθεση αριθ. 81/87 Daily Mail and 
General Trust,, 1998, Συλλογή 5483, παράγραφος 19·  απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης 
Δεκεμβρίου 2008, υπόθεση αριθ. C-210/06 Cartesio, 2008, Συλλογή -9641, παράγραφος 104, 
και απόφαση του Δικαστηρίου της 12ης Ιουλίου 2008, υπόθεση αριθ. C-378/10 VALE Épitési 
kft, 2008, δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στη Συλλογή Νομολογίας, παράγραφος 27).  Επομένως 
εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν για τη ορθή ισορροπία μεταξύ των 
υποχρεώσεων των εταιρειών και της ελευθερίας εγκατάστασης καθώς και για τις ενέργειες με 
τις οποίες θα επιτευχθεί η ισορροπία αυτή.  Η απαίτηση να δημοσιοποιούν οι εταιρείες το 
κεφάλαιο και το παθητικό τους, την οικονομική κατάσταση και τα κέρδη ή τις ζημίες τους, 
αρκεί για να προστατευτούν τα διαρκή συμφέροντα των κεφαλαιουχικών εταιριών.  Είναι 
αμφίβολο κατά πόσο η απαίτηση για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών θα υπερασπίσει σε μεγαλύτερο βαθμό τα κεφάλαια αυτά. 
1.4. Είναι αμφίβολο κατά πόσο η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για οδηγία 
στηρίζεται σε ορθή νομική βάση.  Η πρόταση αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 της 
ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να 
εκδίδουν οδηγίες για την επίτευξη της ελευθερίας εγκατάστασης σε συγκεκριμένους τομείς.  
Είναι ακατανόητο πως μια απαίτηση για μεγάλες εταιρείες να δημοσιοποιούν μη 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την πολυμορφία θα βοηθήσει στην επίτευξη της 
ελευθερίας εγκατάστασης  Πάνω απ' όλα, η δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών θα αυξήσει τον διοικητικό φόρτο των εταιρειών και αυτό είναι μάλλον ένα 
μέτρο το οποίο θα επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό της προώθησης της ελευθερίας 
εγκατάστασης. 

2. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. 


