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Odbor za pravne zadeve

20.6.2013

OBVESTILO POSLANCEM
(62/2013)

Zadeva: Obrazloženo mnenje estonskega parlamenta o predlogu  direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS glede 
razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih 
podjetij in skupin 
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal estonski 
parlament.
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PRILOGA

OBRAZLOŽENO MNENJE ZA PREDSEDNIKE EVROPSKEGA PARLAMENTA, 
EVROPSKE KOMISIJE IN SVETA EVROPSKE UNIJE O NESKLADNOSTI 

PREDLOGA DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O 
SPREMEMBI DIREKTIV SVETA 78/660/EGS IN 83/349/EGS GLEDE RAZKRITJA 

NEFINANČNIH INFORMACIJ IN INFORMACIJ O RAZNOLIKOSTI NEKATERIH 
VELIKIH PODJETIJ IN SKUPIN   

Estonski parlament se je v skladu s členom 152(6)(1) svojega poslovnika, člena 5(3)(2) drugi 
stavek, Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 6(1), prvi stavek, Protokola o uporabi 
načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen Pogodbi o delovanju Evropske unije, 
odločil:  

1. da poda obrazloženo mnenje za predsednike Evropskega parlamenta, Evropske komisije in 
Sveta Evropske unije o neskladnosti predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS glede razkritja nefinančnih informacij 
in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin na naslednji podlagi:

1.1. Evropska unija lahko deluje na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, le, če in 
kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni, temveč se zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov lažje 
dosežejo na ravni Unije. V obrazložitvenem memorandumu k predlogu te direktive Evropska 
komisija navaja, da so številne države članice že sprejele zakonodajo, ki družbe obvezuje k 
razkritju nefinančnih informacij. Zato je nerazumljivo, zakaj ukrepi na ravni držav članic niso 
dovolj in bi bil potreben poseg na ravni Evropske unije. 

1.2. Evropska komisija ni pojasnila, zakaj je med možnimi instrumenti izbrala direktivo, ki 
državam članicam nalaga obveznost, da od velikih družb in skupin zahtevajo razkritje 
nefinančnih informacij. Področje bi bilo treba najprej urediti z nezavezujočimi ukrepi na ravni 
EU. Druga možnost za uresničitev tega cilja namesto z direktivo bi bila priporočila Komisije.

1.3. Pravo družb spada predvsem v pristojnost držav članic in obstoj podjetij na splošno 
temelji na pravu posameznih držav članic.  To potrjuje tudi ustaljena praksa Sodišča EU, v 
skladu s katero družba, ustanovljena na podlagi nacionalnega prava, obstaja le po nacionalni 
zakonodaji, ki ji določa njeno ustanovitev in delovanje (glej sodbo Sodišča z dne 27. 
septembra 1988 v zadevi št. 81/87 Daily Mail and General Trust, [1998] , Recueil, str. 5483, 
točka 19, sodbo Sodišča z dne 16. Decembra 2008 v zadevi št. C-210/06 Cartesio, [2008] 
ZOdl., str. 1-9641, točka 104, in sodba Sodišča z dne 12. julija 2012 v zadevi št. C-378/10 
VALE Épitési kft, ki še ni objavljena v ZOdl., točka 27). Države članice se morajo zato 
odločiti o pravem ravnovesju med obveznostmi družb in svobodo ustanavljanja in s katerimi 
ukrepi naj bi to ravnovesje vzpostavili.  Zahteva, da družbe razkrijejo svoja sredstva in 
obveznosti, finančni status in dobiček je dovolj, da se zaščitijo trajni interesi kapitalskih 
družb. Vprašanje je, če bi te interese bolj zaščitila zahteva po razkritju nefinančnih informacij 
.
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1.4. Vprašanje je, ali je pravna podlaga predloga Evropske komisije za direktivo pravilna. 
Predlog se sklicuje na člen 50(1) PDEU, v skladu s katerim lahko Evropski parlament in Svet 
sprejmeta direktive za uresničevanje svobode ustanavljanja na posameznih področjih.
Nerazumljivo je, kako bi zahteva po razkritju nefinančnih informacij in informacij o 
raznolikosti pripomogla k njenemu uresničevanju. Razkritje nefinančnih informacij bo 
predvsem povečalo upravno obremenitev družb, in če kaj, bi imel ta ukrep nasprotni učinek 
od spodbujanja svobode ustanavljanja. 

2. Sklep začne veljati ob podpisu.


