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Ref.: Avizul motivat al Parlamentului estonian referitor la propunerea de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 78/660/CEE 
și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește dezvăluirea informațiilor 
nefinanciare și privind diversitatea de către anumite societăți și grupuri mari
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Parlamentului estonian referitor la 
propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

AVIZ MOTIVAT DESTINAT PREȘEDINTELUI PARLAMENTULUI EUROPEAN, 
PREȘEDINTELUI COMISIEI EUROPENE ȘI PREȘEDINTELUI CONSILIULUI 

UNIUNII EUROPENE REFERITOR LA NERESPECTAREA PRINCIPIULUI 
SUBSIDIARITĂȚII DE CĂTRE PROPUNEREA DE DIRECTIVĂ A 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI DE MODIFICARE A 
DIRECTIVELOR 78/660/CEE ȘI 83/349/CEE ALE CONSILIULUI ÎN CEEA CE 
PRIVEȘTE DEZVĂLUIREA INFORMAȚIILOR NEFINANCIARE ȘI PRIVIND 

DIVERSITATEA DE CĂTRE ANUMITE SOCIETĂȚI ȘI GRUPURI MARI

În temeiul articolului 152 alineatul (6) punctul 1 din Regulamentul de procedură al 
Parlamentului estonian, articolul 5 alineatul (3) al doilea paragraf a doua teză din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și articolul 6 alineatul (1) din Protocolul privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, Parlamentul estonian decide:

1. să transmită un aviz motivat președintelui Parlamentului European, președintelui Comisiei 
Europene și președintelui Consiliului Uniunii Europene referitor la nerespectarea principiului 
subsidiarității de către propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește 
dezvăluirea informațiilor nefinanciare și privind diversitatea de către anumite societăți și 
grupuri mari din următoarele motive:

1.1. Uniunea Europeană poate să acționeze în domeniile care nu sunt de competența sa 
exclusivă, dar numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi 
realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional și 
local, iar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate pot fi realizate mai bine la 
nivelul Uniunii. În expunerea de motive a propunerii de directivă menționate mai sus, 
Comisia Europeană menționează că un număr de state membre au adoptat deja texte 
legislative prin care societățile comerciale sunt obligate să dezvăluie informații nefinanciare. 
Este foarte greu de înțeles de ce nu ajung măsurile luate la nivelul statelor membre și de ce ar 
fi nevoie de o intervenție la nivelul Uniunii Europene.

1.2. Comisia Europeană nu a explicat de ce a ales să propună o directivă, deși avea de ales 
între multe alte instrumente, impunând statelor membre îndatorirea fermă de a obliga 
societățile comerciale și grupurile mari să dezvăluie informații nefinanciare. Acest domeniu ar 
trebui să fie reglementat mai întâi la nivelul UE prin măsuri neobligatorii. O posibilă 
alternativă la directivă ar fi transmiterea de către Comisie a unor recomandări pentru atingerea 
obiectivului în cauză.

1.3. În prezent, dreptul societăților comerciale este în primul rând de competența statelor 
membre, iar existența societăților respective se bazează în general pe legislația unui stat 
membru. Acest lucru este confirmat și de jurisprudența din domeniu a Curții de Justiție a UE, 
conform cărora societățile, fiind entități ce țin de dreptul național, există doar în virtutea 
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legislației naționale care determină constituirea și funcționarea acestora (Hotărârea Curții de 
Justiție din 27 septembrie 1988, cauza nr. 81/87, Daily Mail and General Trust, [1998] 
culegere 5483, punctul 19; Hotărârea Curții de Justiție din 16 decembrie 2008, cauza nr. C-
210/06 Cartesio, [2008] culegere 1-9641, punctul 104, și Hotărârea Curții de Justiție din 12 
iulie 2012, cauza nr. C-378/10 VALE Épitési kft, nepublicată încă în Culegerea de 
jurisprudență a Curții de Justiție și a Tribunalului de Primă Instanță, punctul 27). Astfel, 
statele membre sunt cele care trebuie să decidă cu privire la echilibrul corect dintre obligațiile 
societăților și libertatea de stabilire și care să fie măsurile care să fie luate pentru a atinge acel 
echilibru. Este suficient să se introducă cerința ca societățile să-și divulge capitalul și pasivele, 
statutul financiar și profitul sau pierderile pentru a proteja participațiile pe termen lung ale 
societăților de capital. Este îndoielnic că o obligație de divulgare a informațiilor nefinanciare 
ar apăra interesele respective într-o măsură mai mare.

1.4. Este îndoielnic că propunerea de directivă a Comisiei Europene este bazată pe temeiul 
juridic corect. Propunerea face referire la articolul 50 alineatul (1) din TFUE, în temeiul 
cărora Parlamentul European și Consiliul pot adopta directive în vederea realizării libertății de 
stabilire cu privire la o activitate determinată. Este de neînțeles cum ar fi posibil ca o cerință 
ca marile societăți să-și divulge informațiile nefinanciare și privind diversitatea să ajute la 
realizarea libertății de stabilire. De asemenea, și în primul rând, divulgarea informațiilor 
nefinanciare va crește obligațiile administrative ale societăților, aceasta fiind, în mod clar, o 
măsură care va avea un efect opus obiectivului de a promova libertatea de stabilire.

2. Prezenta decizie intră în vigoare la data semnării.


