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Utskottet för rättsliga frågor

20.6.2013

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(0062/2013)

Ärende: Motiverat yttrande från det estniska parlamentet över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG 
och 83/349/EEG om redovisning av stora företags och koncerners icke-finansiella 
information och mångfaldspolitik
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från det estniska parlamentet över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

MOTIVERAT YTTRANDE TILL EUROPAPARLAMENTS TALMAN, 
EUROPEISKA KOMMISSIONENS ORDFÖRANDE SAMT ORDFÖRANDEN FÖR 
EUROPEISKA UNIONENS RÅD TILL VARFÖR EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS DIREKTIV OM ÄNDRING AV RÅDETS DIREKTIV 78/660/EEG OCH 
83/349/EEG OM REDOVISNING AV STORA FÖRETAGS OCH KONCERNERS 
ICKE-FINANSIELLA INFORMATION OCH MÅNGFALDSPOLITIK BRYTER 

MOT SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

Med beaktande av artikel 152.6 första stycket i det estniska parlamentets arbetsordning, 
artikel 5.3 andra stycket andra meningen i fördraget om Europeiska unionen och artikel 6 
första stycket, första meningen i protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, beslutar det 
estniska parlamentet

1. att avge ett motiverat yttrande till Europaparlamentets talman, Europeiska kommissionens 
ordförande samt ordföranden för Europeiska unionens råd om att förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 
83/349/EEG om redovisning av stora företags och koncerners icke-finansiella information och 
mångfaldspolitik bryter mot subsidiaritetsprincipen av följande skäl:

1.1. Unionen får vidta en åtgärd på de områden där den inte har exklusiv befogenhet, endast 
om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna, vare sig på central nivå eller på regional och lokal nivå, och 
därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå. I motiveringen till det föreliggande förslaget till direktiv anger kommissionen att 
vissa medlemsstater redan har infört rättsakter som tvingar företag att redovisa icke-finansiell 
information. Det är dock oklart varför det inte räcker med dessa åtgärder på medlemsstatsnivå 
utan finns ett behov av att agera på EU-nivå. 

1.2. Kommissionen har inte förklarat varför man bland de olika tänkbara åtgärderna har valt 
ett direktiv som tvingar medlemsstaterna att kräva att stora företag och koncerner ska redovisa 
icke-finansiell information. På detta område bör EU i första hand vidta icke bindande 
åtgärder. Istället för ett direktiv skulle kommissionen kunna ge rekommendationer för att nå 
detta mål.

1.3. För närvarande faller bolagsrätten huvudsakligen under medlemsstaternas befogenheter 
och näringsverksamheten lyder i allmänhet under medlemsstaternas lagstiftning. Detta har 
även bekräftats i fastställda domar från EU-domstolen, enligt vilka företagens ställning som 
nationella rättssubjekt endast fastställs genom den nationella lagstiftningen, vilken även 
innehåller regler om deras etablering och verksamhet (domstolens dom av den 
27 september 1998 i mål 81/87 Daily Mail and General Trust REG 1998 s. 5483, punkt 19; 
domstolens dom av den 16 december 2008 i mål C-210/06 Cartesio, REG 1998 s. 1-9641, 
punkt 104 samt domstolens dom av den 12 juli 2012 i mål C-378/10 VALE Épitési kft. ännu 
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ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 27). Det ska vara upp till medlemsstaterna att finna 
rätt balans mellan vilka skyldigheter som företagen ska ha och vad som ingår 
i etableringsfriheten samt hur denna balans ska uppnås. En skyldighet att redovisa information 
om tillgångar och skulder, finansiell ställning samt vinster och förluster räcker för att skydda 
kapitalbolagens intressen. Det är inte säkert att ett offentliggörande av icke-finansiell 
information skulle skydda dessa intressen ytterligare.

1.4. Det är tveksamt om kommissionens förslag till direktiv bygger på en korrekt rättslig 
grund. I förslaget anges artikel 50.1 i EUF-fördraget som rättslig grund, enligt vilken 
Europaparlamentet och rådet kan utfärda direktiv för att förverkliga etableringsfriheten på 
ett visst verksamhetsområde. Det förblir dock oklart hur en skyldighet för stora företag att 
redovisa sin icke-finansiella information och mångfaldspolitik kan gynna etableringsfriheten. 
Framför allt leder en redovisning av icke-finansiell information till en ökad administrativ 
börda för företagen, vilket snarare kommer att ha motsatt effekt på etableringsfriheten.

2. Detta beslut träder i kraft vid undertecknandet.


