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Výbor pre právne veci

20.6.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM
(62/2013)

Predmet: Odôvodnené stanovisko estónskeho parlamentu k návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, 
pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa 
rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

Podľa článku 6 Protokolu (číslo 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Parlamentu je za súlad so zásadou subsidiarity zodpovedný 
Výbor pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko estónskeho parlamentu k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

ODÔVODNENÉ STANOVISKO URČENÉ PREDSEDOM EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU, EURÓPSKEJ KOMISIE A RADY EURÓPSKEJ ÚNIE TÝKAJÚCE 
SA NESÚLADU NÁVRHU SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, 
KTOROU SA MENIA SMERNICE RADY 78/660/EHS A 83/349/EHS, POKIAĽ IDE 

O ZVEREJŇOVANIE NEFINANČNÝCH INFORMÁCIÍ A INFORMÁCIÍ 
TÝKAJÚCICH SA ROZMANITOSTI NIEKTORÝMI VEĽKÝMI 

SPOLOČNOSŤAMI A SKUPINAMI, SO ZÁSADOU SUBSIDIARITY

Estónsky parlament sa v súlade s článkom 152 ods. 6 bodom 1 rokovacieho poriadku 
estónskeho parlamentu, článkom 5 ods. 3 druhým odsekom, druhou vetou Zmluvy 
o Európskej únii a článkom 6 ods. 1, prvou vetou Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity 
a proporcionality, ktorý je pripojený k Zmluve o fungovaní Európskej únie, rozhodol:

1. doručiť odôvodnené stanovisko predsedom Európskeho parlamentu, Európskej komisie 
a Rady Európskej únie týkajúce sa nesúladu návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorou sa menia smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o zverejňovanie 
nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými 
spoločnosťami a skupinami, so zásadou subsidiarity z týchto dôvodov:

1.1. Európska únia môže konať v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej právomoci, len 
v takom rozsahu a vtedy, ak ciele navrhovaného opatrenia nemôžu členské štáty uspokojivo 
dosiahnuť na centrálnej úrovni alebo na regionálnej či miestnej úrovni, ale z dôvodov rozsahu 
alebo účinkov navrhovaného opatrenia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie. Európska 
komisia v dôvodovej správe k uvedenému návrhu smernice uvádza, že viacero členských 
štátov už prijalo právne predpisy, ktorými sa od spoločností vyžaduje zverejňovanie 
nefinančných informácií. Zostáva nepochopiteľné, prečo opatrenie na úrovni členského štátu 
nie je dostatočné a prečo by mal byť potrebný zásah na úrovni Európskej únie.

1.2. Európska komisia nevysvetlila, prečo sa spomedzi možných nástrojov rozhodla pre 
smernicu, ktorá členským štátom ukladá záväznú povinnosť, aby od veľkých spoločností 
a skupín požadovali zverejňovanie nefinančných informácií. Táto oblasť by sa mala regulovať
najskôr na úrovni EÚ pomocou nezáväzných opatrení. Alternatívnou možnosťou voči 
smernici by boli odporúčania Komisie na dosiahnutie stanoveného cieľa.

1.3. Právo obchodných spoločností patrí v súčasnosti predovšetkým do právomoci 
členských štátov a existencia podnikov je vo všeobecnosti založená na práve daného 
členského štátu. Potvrdzuje to ustálená judikatúra Súdneho dvora EÚ, podľa ktorej 
spoločnosti založené podľa vnútroštátneho práva existujú len prostredníctvom vnútroštátnych 
právnych predpisov, ktoré určujú ich založenie a fungovanie (rozsudok Súdneho dvora 
z 27. septembra 1988 vo veci C-81/87 Daily Mail and General Trust, Zb. 1988, s. 5483, 
bod 19; rozsudok Súdneho dvora zo 16. decembra 2008 vo veci C-210/06 Cartesio, Zb. 2008, 
s. 1-9641, bod 104, a rozsudok Súdneho dvora z 12. júla 2012 vo veci C-378/10 VALE Épitési 
kft, ešte neuverejnený v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora, bod 27). O správnej rovnováhe 
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medzi povinnosťami spoločností a slobodou usadiť a o tom, pomocou akých opatrení sa táto 
rovnováha má dosiahnuť, by preto mali rozhodovať členské štáty. Na ochranu trvalých 
záujmov kapitálových spoločností postačuje požiadavka, aby spoločnosti zverejňovali svoj 
kapitál a záväzky, finančný stav a zisk alebo stratu. Je sporné, či by požiadavka na 
zverejňovanie nefinančných informácií chránila tieto záujmy vo väčšom rozsahu.
1.4. Je diskutabilné, či sa návrh Európskej komisie na smernicu zakladá na správnom 
právnom základe. Návrh sa odvoláva na článok 50 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, podľa ktorého môžu Európsky parlament a Rada prijať smernice na dosiahnutie slobody 
usadiť sa v určitej oblasti. Je nepochopiteľné, ako požiadavka, aby veľké spoločnosti 
zverejňovali nefinančné informácie a informácie týkajúce sa rozmanitosti, pomôže dosiahnuť 
slobodu usadiť sa. Zverejňovanie nefinančných informácií zvýši predovšetkým 
administratívnu záťaž spoločností a predstavuje opatrenie, ktoré bude mať dokonca opačný 
účinok, než je podpora slobody usadiť sa.

2. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť jeho podpisom.


