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Temats: Igaunijas parlamenta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK 
attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un koncernu nefinansiālās un daudzveidības 
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Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņās nedēļās no leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas 
dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam pamatotu 
atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst subsidiaritātes 
principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 
komitejas kompetencē.

Pielikumā zināšanai pievienots Igaunijas parlamenta pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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PIELIKUMS

PAMATOTS ATZINUMS EIROPAS PARLAMENTA, KOMISIJAS UN PADOMES 
PRIEKŠSĒDĒTĀJAM, KURĀ SKAIDROTS, KĀPĒC EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES PRIEKŠLIKUMS DIREKTĪVAI, AR KO GROZA PADOMES 
DIREKTĪVAS 78/660/EEK UN 83/349/EEK ATTIECĪBĀ UZ NOTEIKTU LIELU 

UZŅĒMUMU UN KONCERNU NEFINANSIĀLĀS DAUDZVEIDĪBAS ATKLĀŠANU, 
NEATBILST SUBSIDIARITĀTES PAMATPRINCIPAM

Ņemot vērā Igaunijas parlamenta Procedūru un iekšējās kārtības noteikumu likuma 
152.6. panta 1. punktu, Eiropas Savienības līguma 5. panta 3. punkta otrās daļas otro teikumu 
un Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienotā protokola par subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principa piemērošanu 6. panta 1. punkta pirmo teikumu, Igaunijas
parlaments nolemj:

1. Iesniegt Eiropas Parlamenta, Komisijas un Padomes priekšsēdētājiem pamatotu atzinumu, 
kurā skaidrots, ka Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikums direktīvai, ar ko groza 
Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un 
koncernu nefinansiālās un daudzveidības informācijas atklāšanu, neatbilst subsidiaritātes 
pamatprincipam turpmāk minēto iemeslu dēļ.

1.1. Eiropas Savienība var pieņemt pasākumus nozarēs, kas nav ekskluzīvā Savienības 
kompetencē, tikai tādā mērā un tad, ja dalībvalstis nevar valsts, reģionālā vai vietējā līmenī 
pienācīgi īstenot ierosinātās rīcības mērķus, un darbības apmēra un ietekmes dēļ minēto mērķi 
var labāk sasniegt Savienības līmenī. Minētās direktīvas paskaidrojuma rakstā Eiropas 
Komisija norāda, ka vairākas dalībvalstis jau ir pieņēmušas tiesību aktus, ar ko nosaka 
uzņēmumu nefinansiālās informācijas atklāšanu. Nav skaidrs, kāpēc nepietiek ar pasākumiem 
dalībvalsts līmenī, bet ir vajadzīga iejaukšanās Eiropas Savienības līmenī.

1.2. Eiropas Komisija nav pamatojusi, kāpēc no iespējamiem pasākumiem ir izvēlēta 
direktīva, ar ko dalībvalstīm paredz obligātu pienākumu pieprasīt noteiktu lielu uzņēmumu un 
koncernu nefinansiālās un daudzveidības informācijas atklāšanu. Nozare Eiropas Savienības 
līmenī pirmkārt būtu jāregulē ar nesaistošiem pasākumiem. Direktīvas alternatīva būtu 
Komisijas ieteikumi noteikto mērķu sasniegšanai.

1.3. Šobrīd uzņēmējdarbības tiesības drīzāk ir dalībvalstu kompetencē, un uzņēmumi parasti 
pastāv saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Arī iedibinātā Eiropas Savienības Tiesas judikatūra 
apstiprina, ka saskaņā ar valsts tiesību aktiem izveidots uzņēmums pastāv tikai caur šo valsts 
tiesisko regulējumu, ar ko regulē uzņēmuma dibināšanu un darbību ([EKT] 1988. gada 
27. septembra spriedums lietā Nr. 81/87 Daily Mail and General Trust, Recueil, 5483. lpp., 
19. punkts; [EKT] 2008. gada 16. decembra spriedums lietā C-210/06 Cartesio, Krājums, I-
9641. lpp., 104. punkts un [EKT] 2012. gada 12. jūlija spriedums lietā C-378/10 VALE Épitési 
kft, krājums vēl nav publicēts, 27. punkts). Līdz ar to taisnīga līdzsvara noteikšana un 
pasākumi līdzsvara sasniegšanai starp uzņēmumu atbildību un uzņēmējdarbības brīvību ir 
dalībvalstu kompetencē. Prasība uzņēmumiem sniegt pārskatu par uzņēmuma aktīviem un 
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pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem ir pietiekams pasākums, kas aizsargā 
kapitāluzņēmumu pastāvīgās intereses. Ir apšaubāms, vai nefinansiālās informācijas 
atklāšanas pienākums šīs intereses aizsargātu lielākā mērā.

1.4. Ir apšaubāms, vai Eiropas Komisijas ierosinātā direktīva ir balstīta uz pareizu juridisku 
pamatu. Priekšlikumā ir atsauce uz LESD 50. panta 1. punktu, kur norādīts, ka Eiropas 
Parlamentam un Padomei ir tiesības pieņemt direktīvas, lai panāktu brīvību veikt 
uzņēmējdarbību attiecībā uz kādu darbības jomu. Priekšlikumā nav paskaidrots, kā lielu 
uzņēmumu pienākums atklāt nefinansiālās un daudzveidības informāciju labvēlīgi iespaidos 
brīvību veikt uzņēmējdarbību. Nefinansiālās informācijas atklāšana jo īpaši palielina 
uzņēmumu administratīvo slogu un drīzāk rada pretēju efektu, nekā labvēlīgi iespaido brīvību 
veikt uzņēmējdarbību.

2. Atzinums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.


