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Asia: Viron parlamentin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY 
muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden 
kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen 
osalta
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Viron parlamentin perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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LIITE

PERUSTELTU LAUSUNTO EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHELLE SEKÄ 
EUROOPAN KOMISSION JA EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJILLE 

TOISSIJAISUUSPERIAATTEEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ 
EHDOTUKSESSA EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 

DIREKTIIVIKSI NEUVOSTON DIREKTIIVIEN 78/660/ETY JA 83/349/ETY 
MUUTTAMISESTA TIETYILTÄ SUURILTA YRITYKSILTÄ JA 

YRITYSRYHMILTÄ EDELLYTETTÄVIEN MUIDEN KUIN TALOUDELLISTEN 
TIETOJEN JA MONIMUOTOISUUTTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULISTAMISEN

OSALTA

Viron parlamentin työjärjestyksen 152 artiklan 6 kohdan 1 alakohdan säännön, Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan toisen kohdan toisen virkkeen ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden 
soveltamista koskevan pöytäkirjan 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti 
Viron parlamentti päättää

1. antaa perustellun lausunnon Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä Euroopan komission 
ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajille toissijaisuusperiaatteen noudattamatta jättämisestä 
ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 
78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä 
edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen 
julistamisen osalta seuraavista syistä:

1.1. Unioni voi toimia aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan 
jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka 
paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne 
voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin 
tasolla. Edellä mainitun direktiiviehdotuksen perusteluissa Euroopan komissio toteaa, että 
monet jäsenvaltiot ovat jo antaneet lainsäädäntöä, jossa yrityksiä vaaditaan julistamaan muita 
kuin taloudellisia tietoja. On vaikea ymmärtää, miksi jäsenvaltioiden toimet eivät riitä ja 
miksi Euroopan unionin pitäisi puuttua asiaan. 

1.2. Euroopan komissio ei ole selittänyt miksi se on valinnut direktiivin kaikista mahdollisista 
välineistä antaakseen jäsenvaltioille sitovan velvoitteen vaatia suuria yrityksiä ja yritysryhmiä 
julistamaan muita kuin taloudellisia tietoja. Asiaa olisi säänneltävä EU:ssa ensin muilla kuin 
sitovilla toimilla. Vaihtoehto direktiiville tavoitteen saavuttamiseksi olisivat komission 
suositukset.

1.3. Tällä hetkellä yhtiöoikeus kuuluu ensisijaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan ja yritysten 
olemassaolo perustuu yleensä jäsenvaltion lainsäädäntöön. Tämä on vahvistettu unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännössä, jonka mukaan yritysten perustana kansallisen 
lainsäädännön luomuksina on vain kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään niiden 
perustamisesta ja rahoituksesta (unionin tuomioistuimen 27. syyskuuta 1988 antama tuomio 
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asiassa 81/87 Daily Mail and General Trust [1998] Kok. 5483, 19 kohta, unionin 
tuomioistuimen 16. joulukuuta 2008 antama tuomio asiassa C-210/06 Cartesio [2008] Kok. 1-
9641, 104 kohta, ja unionin tuomioistuimen 12. heinäkuuta 2012 antama tuomio asiassa C-
378/10 VALE Épitési kft, jota ei vielä ole julkaistu unionin tuomioistuimen raporteissa, 
27 kohta). Näin ollen jäsenvaltio päättää oikeasta tasapainosta yritysten velvollisuuksien ja 
sijoittautumisvapauden välillä ja siitä, millä keinoin kyseinen tasapaino olisi saavutettava. 
Yrityksille annettu vaatimus julistaa pääomansa ja vastuunsa, taloudellinen asemansa ja 
voittonsa tai tappionsa riittää suojelemaan pääomayhtiöiden kestäviä etuja. On kyseenalaista, 
edistäisikö vaatimus julistaa muita kuin taloudellisia tietoja kyseisiä etuja huomattavassa 
määrin.

1.4. Euroopan komission direktiiviehdotukselta puuttuu todennäköisesti oikea oikeusperusta. 
Ehdotuksessa viitataan SEUT-sopimuksen 50 artiklan 1 kohtaan, jonka mukaan Euroopan 
parlamentti ja neuvosto voivat antaa direktiivejä sijoittautumisvapauden toteuttamiseksi 
tietyillä toimialoilla. On vaikea käsittää, miten suurille yrityksille annettu vaatimus julistaa 
muita kuin taloudellisia tietoja ja monimuotoisuutta koskevia tietoja auttaa toteuttamaan 
sijoittautumisvapautta. Muiden kuin taloudellisten tietojen julistaminen lisää ennen kaikkea 
yritysten hallinnollista rasitusta ja tämä, jos mikä, on toimi, jolla on päinvastainen vaikutus 
sijoittautumisvapauden edistämiseen.

2. Tämä päätös tulee voimaan, kun se allekirjoitetaan.


