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Przedmiot: Uzasadniona opinia parlamentu Estonii w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 
78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do ujawniania informacji 
niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże 
spółki oraz grupy
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią parlamentu Estonii w sprawie 
wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

UZASADNIONA OPINIA DLA PRZEWODNICZĄCYCH PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO, KOMISJI EUROPEJSKIEJ I RADY UNII EUROPEJSKIEJ O 
NIEZGODNOŚCI Z ZASADĄ POMOCNICZOŚCI WNIOSKU DOTYCZĄCEGO 
DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ZMIENIAJĄCEJ 

DYREKTYWY RADY 78/660/EWG I 83/349/EWG W ODNIESIENIU DO 
UJAWNIANIA INFORMACJI NIEFINANSOWYCH I INFORMACJI 

DOTYCZĄCYCH RÓŻNORODNOŚCI PRZEZ NIEKTÓRE DUŻE SPÓŁKI ORAZ 
GRUPY

Zgodnie z art. 152 ust. 6 regulaminu parlamentu Estonii, z art. 5 ust. 3 akapit drugi, zdanie 
drugie Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze protokołu w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, załączonego do Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej parlament Estonii postanawia, co następuje.

1. Wydaje uzasadnioną opinię dla przewodniczących Parlamentu Europejskiego, Komisji 
Europejskiej i Rady Unii Europejskiej o niezgodności z zasadą pomocniczości wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 
78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i 
informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy na następującej 
podstawie:

1.1. W dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, UE może podejmować 
działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim celów zamierzonego działania nie 
można osiągnąć w sposób wystarczający na szczeblu centralnym, regionalnym ani lokalnym, 
ale ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich 
osiągnięcie na szczeblu UE. W uzasadnieniu ww. wniosku dotyczącego dyrektywy Komisja 
Europejska stwierdza, że niektóre państwa członkowskie przyjęły przepisy wymagające od 
spółek ujawniania informacji niefinansowych. Pozostaje niejasne, dlaczego działania na 
szczeblu państw członkowskich nie wystarczają oraz dlaczego istnieje potrzeba interwencji na 
szczeblu Unii Europejskiej.

1.2. Komisja Europejska nie wyjaśniła, dlaczego spośród dostępnych instrumentów 
wybrała dyrektywę, która nałoży na państwa członkowskie obowiązek wymagania od dużych 
spółek i grup ujawniania informacji niefinansowych. Dziedzinę tę można w pierwszym 
rzędzie uregulować za pomocą instrumentów niewiążących. Alternatywnym wobec 
dyrektywy rozwiązaniem byłoby zalecenie Komisji służące wyznaczonym celom.

1.3. Obecnie prawo spółek w pierwszym rzędzie podlega kompetencjom państw 
członkowskich, a istnienie przedsiębiorstw w zasadzie opiera się na prawie danego państwa 
członkowskiego. Potwierdza to utrwalone orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, w 
ramach którego spółki, jako twory prawa krajowego, istnieją jedynie na mocy krajowego 
ustawodawstwa, które określa ich rejestrację i funkcjonowanie (wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 27 września 1988 r. w sprawie nr 81/87 Daily Mail and General 
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Trust, [1998] Rec 5483, ust. 19; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie No C-210/06 Cartesio, [2008] Rec. 1-9641, ust. 104 i wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie nr C-378/10 VALE Épitési kft, jeszcze 
nieopublikowany w Zbiorze Orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, ust. 27). To zatem do 
państw członkowskich należy zdecydowanie o właściwej równowadze między wymogami 
przedsiębiorstw, a swobodą przedsiębiorczości, a także o tym, za pomocą jakich działań 
osiągnąć tą równowagę. Zobowiązanie przedsiębiorstw do ujawniania kapitału i zobowiązań, 
statusu finansowego oraz zysków lub strat jest wystarczający, żeby chronić trwałe interesy 
spółek kapitałowych. To, czy wymóg ujawniania informacji niefinansowych chroniłby ich 
interesy w większym stopniu, budzi wątpliwość.

1.4. Nie jest pewne, czy wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy opiera się na 
poprawnej podstawie prawnej. Wniosek powołuje się na art. 50 ust. 1 TFUE, zgodnie z 
którym Parlament Europejski i Rada mogą przyjmować dyrektywy, aby w specyficznych 
obszarach osiągnięta została swoboda przedsiębiorczości. Niezrozumiałym pozostaje, w jaki 
sposób zobowiązanie niektórych dużych spółek do ujawniania istotnych informacji 
niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności, pomoże w osiągnięciu swobody 
przedsiębiorczości. Nade wszystko ujawnianie istotnych informacji niefinansowych zwiększy 
obciążenie administracyjne spółek i to już, poza wszystkim, wywrze odwrotny skutek od 
zamierzonego propagowania swobody przedsiębiorczości.

2. Niniejsza decyzja wchodzi w życie wraz z jej podpisaniem.


