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PRANEŠIMAS NARIAMS
(62/2013)

Tema: Estijos parlamento pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvų 78/660/EB ir 
83/349/EEB nuostatos dėl tam tikrų didelių bendrovių ir grupių nefinansinės ir 
įvairovės informacijos atskleidimo
(COM(2013) 0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.

Pridedama susipažinti Estijos parlamento pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

PAGRĮSTA NUOMONĖ EUROPOS PARLAMENTO, EUROPOS KOMISIJOS IR 
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS PIRMININKAMS DĖL PASIŪLYMO DĖL 
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, KURIA IŠ DALIES 

KEIČIAMOS TARYBOS DIREKTYVŲ 78/660/EB IR 83/349/EEB NUOSTATOS DĖL 
TAM TIKRŲ DIDELIŲ BENDROVIŲ IR GRUPIŲ NEFINANSINĖS IR ĮVAIROVĖS 
INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO, NEATITIKIMO SUBSIDIARUMO PRINCIPUI

Pagal Estijos parlamento darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnio 6 dalies 1 punktą, Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalies antros pastraipos antrą sakinį ir prie Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų 
taikymo 6 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį, Estijos parlamentas nusprendžia:

1. pateikti pagrįstą nuomonę Europos Parlamento, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos 
Tarybos pirmininkams dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš 
dalies keičiamos Tarybos direktyvos 78/660/EB ir 83/349/EEB dėl tam tikrų didelių 
bendrovių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo, neatitikimo 
subsidiarumo principui, remdamasis toliau nurodytomis priežastimis.

1.1. Europos Sąjunga srityse, kurios nepriklauso jos išimtinei kompetencijai, gali veikti tik 
tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės numatomo veiksmo tikslų negali deramai pasiekti 
centriniu, regioniniu ir vietiniu lygiu, o Sąjungos lygiu dėl numatomo veiksmo masto arba 
poveikio juos pasiekti būtų geriau. Pasiūlymo dėl minėtos direktyvos aiškinamajame 
memorandume Europos Komisija teigia, kad kai kurios valstybės narės jau priėmė teisės 
aktus, pagal kuriuos reikalaujama, kad įmonės atskleistų nefinansinę informaciją. 
Nesuprantama, kodėl nepakanka veiksmų valstybių narių lygmeniu ir kodėl reikėtų imtis 
veiksmų Europos Sąjungos lygmeniu.

1.2. Europos Komisija nepaaiškino, kodėl iš galimų priemonių ji pasirinko direktyvą, pagal 
kurią valstybės narės privalo reikalauti, kad didelės bendrovės ir grupės atskleistų nefinansinę 
informaciją. Ši sritis pirmiausia turėtų būti reglamentuojama ES lygmeniu pasitelkiant 
neprivalomas priemones. Alternatyva direktyvai būtų Komisijos rekomendacijos siekti 
nustatyto tikslo.

1.3. Šiuo metu bendrovių teisė visų pirma priklauso valstybių narių kompetencijai ir 
įmonių veikla iš esmės pagrįsta valstybės narės teise. Tai patvirtina ES Teisingumo Teismo 
nusistovėjusi praktika, kurios laikantis įmonės, kaip pagal nacionalinės teisės nuostatas 
įsteigti subjektai, egzistuoja tik remiantis nacionalinės teisės aktais, kuriais apibrėžiamas jų 
steigimas ir veikla (1988 m. rugsėjo 27 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje Nr. 81/87 
Daily Mail and General Trust, [1998] Rink. 5483, 19 dalis, 2008 m. gruodžio 16 d. 
Teisingumo Teismo sprendimas byloje Nr. C-210/06 Cartesio, [2008] Rink. 1-9641, 104 dalis 
ir 2012 m. liepos 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje Nr. C-378/10 VALE Épitési kft, 
kuri dar nepaskelbta ES Teisingumo Teismo praktikos rinkiniuose, 27 dalis). Pačios valstybės 
narės nusprendžia, kokia tinkama įmonių prievolių ir įsisteigimo laisvės pusiausvyra ir kokių 
veiksmų imantis tą pusiausvyrą reikėtų pasiekti. Bendrovėms keliamo reikalavimo, kad jos 
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atskleistų informaciją apie savo kapitalą ir įsipareigojimus, finansinę padėtį bei pelną ar 
nuostolius, pakanka kapitalo bendrovių ilgalaikiams interesams apsaugoti. Kyla klausimas, ar 
taikant reikalavimą atskleisti nefinansinę informaciją šie interesai būtų labiau apsaugoti.
1.4. Kyla abejonė, ar Europos Komisijos pasiūlymas dėl direktyvos pagrįstas teisingu 
teisiniu pagrindu. Pasiūlyme nurodoma SESV 50 straipsnio 1 dalis, pagal kurią Europos 
Parlamentas ir Taryba gali priimti direktyvas, kuriomis siekiama įsisteigimo laisvės tam 
tikrose srityse. Nesuprantama, kaip reikalavimas, kad didelės bendrovės atskleistų nefinansinę 
ir įvairovės informaciją, padės siekti įsisteigimo laisvės. Visų pirma, nefinansinės 
informacijos atskleidimas padidins administracinę naštą bendrovėms, o tai yra priemonė, kuri 
turės priešingą poveikį įsisteigimo laisvės skatinimui.

2. Šis sprendimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.


