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Assunto: Parecer fundamentado do Parlamento estónio sobre a proposta de Diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho que altera as Diretivas 78/660/CEE e 
83/349/CEE do Conselho no que se refere à divulgação de informações não 
financeiras e de informações sobre a diversidade por parte de certas grandes 
sociedades e grupos
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2, relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é 
competente em matéria de observância do princípio da subsidiariedade.

Apresenta-se em anexo, para informação, um parecer fundamentado do Parlamento da Estónia 
sobre a proposta em apreço.
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ANEXO

PARECER FUNDAMENTADO DIRIGIDO AOS PRESIDENTES DO PARLAMENTO 
EUROPEU, DA COMISSÃO EUROPEIA E DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA 

RELATIVO AO DESRESPEITO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE PELA
PROPOSTA DE DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO QUE 

ALTERA AS DIRETIVAS 78/660/CEE E 83/349/CEE DO CONSELHO NO QUE SE 
REFERE À DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES NÃO FINANCEIRAS E DE 

INFORMAÇÕES SOBRE A DIVERSIDADE POR PARTE DE CERTAS GRANDES 
SOCIEDADES E GRUPOS

Nos termos do artigo 152.º (6) (1) do Regimento do Parlamento estónio, do artigo 5.º, n.º 3, 
segundo parágrafo, segunda frase do Tratado da União Europeia e do artigo 6.º, n.º 1 primeira 
frase do Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, em anexo ao Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia, o 
Parlamento estónio decide:

1. Emitir um parecer fundamentado dirigido aos Presidentes do Parlamento Europeu, da 
Comissão Europeia e do Conselho da União Europeia relativo ao desrespeito do princípio da 
subsidiariedade pela proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as 
diretivas 78/660/CEE e 83/349/CEE no que se refere à divulgação de informações não 
financeiras e de informações sobre a diversidade por parte de certas grandes sociedades e 
grupos, com os seguintes fundamentos:

1.1. A União Europeia pode atuar em domínios que não são da sua competência exclusiva 
apenas se e na medida em que os objetivos da ação proposta não possam ser suficientemente 
alcançados pelos Estados-Membros, tanto ao nível central como ao nível regional e local, 
podendo contudo, devido às dimensões ou aos efeitos da ação considerada, ser mais bem 
alcançados ao nível da União. Na exposição de motivos da proposta de diretiva em referência, 
a Comissão Europeia declara que um certo número de Estados-Membros adotou já legislação 
que exige às sociedades que revelem informações não-financeiras. É incompreensível por que 
razão medidas a nível dos Estados-Membros não são suficientes, e porque seria necessária 
uma intervenção a nível da União Europeia.

1.2. A Comissão Europeia não explicou por que, de entre os instrumentos possíveis, optou 
por uma diretiva, impondo aos Estados-Membros uma obrigação vinculativa de exigir a 
grandes sociedades e grupos que revelem informações não-financeiras. Este domínio deveria 
ser primeiro regulado a nível da UE através de medidas não vinculativas. Uma alternativa à 
diretiva poderia consistir em recomendações da Comissão para atingir o objetivo definido.

1.3. Atualmente, o direito das sociedades é principalmente da competência dos Estados-
Membros, e a existência das empresas baseia-se, em geral, no direito de um Estado-Membro. 
Tal é confirmado pela jurisprudência firme do Tribunal de Justiça da UE, nos termos da qual 
as sociedades, enquanto entidades de direito nacional, só existem por força da legislação 
nacional que determina a sua constituição e funcionamento (decisão do Tribunal de Justiça de 
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27 de setembro de 1988, no processo n.º 81/87 Daily Mail and General Trust, Coletânea 1998 
5483, n.º 19; Acórdão do Tribunal de Justiça de 16 de dezembro de 2008 no Processo n.º C-
210/06 Cartesio,  Coletânea 2008 1-9641, n.º 104, e acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de 
julho de 2012 no Processo n.º C-378/10 VALE Épitési kft, ainda não publicado na Coletânea 
n.º 27). Cabe assim aos Estados-Membros decidir sobre o correto equilíbrio entre as 
obrigações das sociedades e a liberdade de estabelecimento, e através de que medidas atingir 
esse equilíbrio. A exigência de que as sociedades revelem o seu capital e responsabilidades, 
estatuto financeiro e lucros ou perdas, é suficiente para proteger os interesses duradouros das 
sociedades de capital. É questionável se a exigência de revelar informações não financeiras 
defenderia esses interesses em maior medida.

1.4. É duvidoso que a proposta de diretiva da Comissão Europeia se funde na base jurídica 
correta. A proposta refere-se ao artigo 50.º, n.º 1, TFUE, ao abrigo do qual o Parlamento 
Europeu e o Conselho podem adotar diretivas para realizar a liberdade de estabelecimento em 
domínios específicos. É incompreensível de que forma a exigência de que as grandes 
sociedades revelem informações não-financeiras e sobre diversidade contribuirá para realizar 
a liberdade de estabelecimento.  Acima de tudo, a revelação de informações não-financeiras 
irá aumentar os fardos administrativos para as sociedades, o que é, no melhor dos casos, uma 
medida que terá o efeito oposto ao da promoção da liberdade de estabelecimento.

2. A presente decisão entra em vigor após a sua assinatura.


