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Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van het Estse parlement inzake 
bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

GEMOTIVEERD ADVIES AAN DE VOORZITTERS VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT, DE COMMISSIE EN DE RAAD TEN BETOGE DAT HET 

VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD TOT WIJZIGING VAN DE RICHTLIJNEN 78/660/EEG EN 83/349/EEG VAN

DE RAAD MET BETREKKING TOT DE BEKENDMAKING VAN NIET-
FINANCIËLE INFORMATIE EN INFORMATIE INZAKE DIVERSITEIT DOOR 
BEPAALDE GROTE ONDERNEMINGEN EN GROEPEN NIET STROOKT MET 

HET SUBSIDIARITEITSBEGINSEL

Krachtens artikel 152, lid 6, onder 1) van het Reglement van het Estse parlement, artikel 5, lid 
3, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en artikel 6, lid 1, eerste 
volzin van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid, gehecht aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, besluit 
het Estse parlement:

1. een gemotiveerd advies te richten aan de voorzitters van het Europees Parlement, de 
Commissie en de Raad ten betoge dat het voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van de richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de 
Raad met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake 
diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen niet strookt met het 
subsidiariteitsbeginsel, om de volgende redenen:

1.1. Krachtens het subsidiariteitsbeginsel treedt de Unie op de gebieden die niet onder haar 
exclusieve bevoegdheid vallen, slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het 
overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau 
kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen 
optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt. In de toelichting bij haar voorstel voor 
een richtlijn verklaart de Commissie dat een aantal lidstaten reeds wetgeving hebben 
ingevoerd die bekendmaking van niet-financiële informatie door ondernemingen verplicht 
stelt.  Het valt niet in te zien waarom optreden op lidstaatniveau niet zou volstaan en waarom 
optreden op EU-niveau nodig zou zijn.

1.2. De Europese Commissie legt niet uit waarom het van alle mogelijke instrumenten voor 
een richtlijn heeft gekozen, waarbij de lidstaten een bindende verplichting wordt opgelegd om 
van grote vennootschappen en concerns de bekendmaking van niet-financiële informatie te 
verlangen. Op EU-niveau had deze materie beter eerst worden gereguleerd met niet-bindende 
maatregelen. Een aanbeveling van de Commissie zou een alternatief zijn geweest voor een 
richtlijn om het gestelde doel te bereiken.

1.3. Op dit moment behoort het vennootschapsrecht tot de bevoegdheden van de lidstaten, en 
het bestaan van een vennootschap berust in het algemeen op de wetgeving van een lidstaat. 
Dit wordt bevestigd in de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU, waarin is 
uitgemaakt dat vennootschappen hun bestaan ontlenen aan de wet en wel, bij de huidige stand 
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van het gemeenschapsrecht, aan de nationale wet. Zij bestaan enkel krachtens de 
verschillende nationale wetgevingen, die de oprichtings - en werkingsvoorwaarden ervan 
bepalen (arrest van 27 september 1988 in zaak 81/87, Daily Mail en General Trust, Jurispr. 
1988, blz. 5483, punt 19; arrest van 16 december 2008 in zaak C-210/06, Cartesio, Jurispr. 
2008, blz. I-9641, punt 104, en arrest van 12 juli 2012 in zaak C-378/10, VALE Épitési kft, 
nog niet gepubliceerd, punt 27). Het staat dus aan de lidstaten om te beslissen over het juiste 
evenwicht tussen de verplichtingen van een vennootschap en de vrijheid van vestiging en met 
welke middelen dat evenwicht moet worden bereikt.  Een verplichting voor vennootschappen 
om mededeling te doen van hun activa en passiva, de financiële toestand en hun winst en 
verlies volstaat voor de bescherming van de blijvende belangen in kapitaalvennootschappen. 
Het is de vraag of een verplichting tot bekendmaking van niet-financiële informatie in grotere 
mate aan die belangen bescherming zou bieden.

1.4. Het valt te betwijfelen of het richtlijnvoorstel van de Commissie op de juiste 
rechtsgrondslag is gebaseerd. Het voorstel verwijst naar artikel 50, lid 1, VWEU, op grond 
waarvan het Europees Parlement en de Raad richtlijnen kunnen vaststellen om de vrijheid van 
vestiging voor bepaalde werkzaamheden te verwezenlijken. Het valt niet in te zien hoe een 
vereiste voor grote ondernemingen om niet-financiële informatie en informatie inzake 
diversiteit bekend te maken, kan bijdragen aan de verwezenlijking van de vrijheid van 
vestiging. Maar vooral zal bekendmaking van niet-financiële informatie een extra 
administratieve belasting betekenen voor ondernemingen, en dus eerder het tegenovergestelde 
effect zal hebben dan de vrijheid van vestiging te bevorderen.

2. Dit besluit treedt in werking zodra het is ondertekend


