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Tárgy: Az Észt Köztársaság parlamentjének indokolással ellátott véleménye a 
78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a nem pénzügyi és a 
sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalatok és 
vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük az észt Parlamentnek a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNY AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ 
EURÓPAI BIZOTTSÁG ELNÖKE, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ 

TANÁCSÁNAK ELNÖKE RÉSZÉRE A 78/660/EGK ÉS A 83/349/EGK TANÁCSI 
IRÁNYELVNEK A NEM PÉNZÜGYI ÉS A SOKSZÍNŰSÉGGEL KAPCSOLATOS 

INFORMÁCIÓKNAK BIZONYOS NAGYVÁLLALATOK ÉS 
VÁLLALATCSOPORTOK ÁLTALI KÖZZÉTÉTELE TEKINTETÉBEN TÖRTÉNŐ 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI 
IRÁNYELVRE IRÁNYULÓ JAVASLAT SZUBSZIDIARITÁS ELVÉVEL VALÓ 

ÖSSZEEGYEZTETHETETLENSÉGÉRŐL

A Parlament eljárási szabályzata 152.§ (6) bekezdésének 1. pontja alapján, figyelemmel az 
Európai Unióról szóló szerződés 5. cikk (3) bekezdés második albekezdésének második 
mondatára és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének alkalmazására vonatkozó jegyzőkönyv 6. cikke első bekezdésének első 
mondatára a Parlament az alábbi határozatot hozza:

1. Indokolással ellátott véleményt küld az Európai Parlament és az Európai Bizottság elnöke, 
valamint az Európai Unió Tanácsának elnöke részére arról, hogy a 78/660/EGK és a 
83/349/EGK tanácsi irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos 
információknak bizonyos nagyvállalatok és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében 
történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat az 
alábbi okokból összeegyeztethetetlen a szubszidiaritás elvével:

1.1. Az Európai Unió azokon a területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, 
csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a megtenni szándékozott intézkedés 
céljait a tagállamok sem központi, sem regionális vagy helyi szinten nem tudják kielégítően 
megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén 
jobban megvalósíthatók. Az Európai Bizottság az említett irányelvre irányuló javaslat 
indokolásában megjegyzi, hogy számos tagállam már elfogadott olyan jogi aktusokat, 
amelyek a vállalatok számára előírja a nem pénzügyi információk közzétételét. Nem világos 
ugyanakkor, hogy miért nem elegendő a tagállami szintű intézkedés, és miért van szükség 
uniós szintű fellépésre. 

1.2. Az Európai Bizottság nem indokolta, hogy a lehetséges szabályozási formák közül miért 
az irányelvet választotta, amely a tagállamok számára azt a kötőerővel bíró kötelezettséget írja 
elő, hogy a nagyvállalatok és vállalatcsoportok esetében rendelkezzenek a nem pénzügyi 
információk közzétételéről. E területet uniós szinten inkább nem kötelező erejű 
intézkedésekkel kellene szabályozni. Az irányelv alternatívái lehetnének például a kitűzött cél 
elérésére irányuló bizottsági ajánlások.

1.3. A vállalati jog jelenleg inkább a tagállamok hatáskörébe tartozik, és a vállalkozások 
általában valamely tagállami jog alapján működnek. Ezt megerősíti az Európai Bíróság 
állandó ítélkezési gyakorlata is, amelynek értelmében a valamely nemzeti jog szerint 
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létrehozott társaság kizárólag azon nemzeti jog alapján létezik, amely szabályozza annak 
létrehozását és működését (az Európai Bíróság C-81/87 sz., Daily Mail and General Trust
ügyben hozott 1988. szeptember 27-i ítéletének 19. pontja, EBHT 1988., 5483. o.; az Európai 
Bíróság C-210/06 sz., Cartesio ügyben hozott 2008. december 16-i ítéletének 104. pontja, 
EBHT 2008., I-9641. o. és az Európai Bíróság C-378/10 sz., VALE Építési Kft. ügyben hozott 
2012. július 12-i ítéletének 27. pontja, az EBHT-ban még nem tették közzé). Így a tagállamok 
hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy mi a megfelelő egyensúly a vállalatok 
kötelezettségei és a vállalkozás szabadsága között, illetve hogy ezt az egyensúlyt milyen 
intézkedések révén érik el. A vállalatok azon kötelezettsége, hogy beszámoljanak a vállalat 
vagyonáról és kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, illetve nyereségéről vagy 
veszteségéről, elegendő intézkedés a részvénytársaságok nyomós érdekeinek védelme 
érdekében. Kérdéses, hogy a nem pénzügyi információk közzétételére vonatkozó 
kötelezettség fokozná-e ezen érdekek védelmét.

1.4. Emellett kétséges, hogy az Európai Bizottság irányelvre irányuló javaslata megfelelő
jogalapon nyugszik-e. A javaslat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 50. cikkének 
(1) bekezdésére hivatkozik, amelynek értelmében az Európai Parlament és a Tanács 
irányelveket bocsát ki a letelepedési szabadság valamely meghatározott tevékenység 
tekintetében történő megvalósítása érdekében. Nem világos, hogy a letelepedési szabadság 
megvalósításához milyen módon járul hozzá a nagyvállalatok azon kötelezettsége, hogy nem 
pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információkat tegyenek közzé. A nem pénzügyi 
információk közzététele elsősorban a vállalatok igazgatási terheit növeli, így a letelepedési 
szabadság elősegítése szempontjából éppen ellentétes hatást vált ki.

2. Ez a határozat aláírása napján lép hatályba.


