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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(0012/2013)

Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslaget til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige 
bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger
(KOM(2012)614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til en lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det 
pågældende udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra den polske Sejm om det 
ovennævnte forslag.
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BILAG

AFGØRELSE fra Sejmen i Republikken Polen

den 4. januar 2013

om uforeneligheden af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere 
ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og 

tilhørende foranstaltninger med nærhedsprincippet

Sejmen i Republikken Polen konstaterer i henhold til artikel 148cc i Sejmens 
forretningsorden, at forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig 
kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende 
foranstaltninger (COM(20I2)0614) ikke er foreneligt med nærhedsprincippet, jf. artikel 5, stk. 
3, i traktaten om Den Europæiske Union. Forslaget strider mod nærhedsprincippet, eftersom 
det foreslåede direktiv ikke sikrer, at målene for de omhandlede foranstaltninger på EU-plan 
opfyldes bedre end gennem nationale foranstaltninger. Den begrundede udtalelse indeholder 
begrundelser for, hvorfor Sejmen ikke mener, at udkastet er foreneligt med 
nærhedsprincippet. Den begrundede udtalelse er bilag til beslutningen.

FORMAND FOR SEJMEN
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Bilag til beslutning fra Sejmen i Republikken Polen af 4. januar 2013

Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen af 4. januar 2013 der forklarer, 
hvorfor Sejmen mener, at forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en 

mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede 
selskaber og tilhørende foranstaltninger ikke er foreneligt med nærhedsprincippet

Sejmen i Republikken Polen konstaterer, at forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i 
børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger (COM(2012)0614) ikke er foreneligt 
med nærhedsprincippet, jf. artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union. Forslaget 
strider mod nærhedsprincippet, eftersom det foreslåede direktiv ikke sikrer, at målene for de 
omhandlede foranstaltninger opfyldes bedre på EU-plan end gennem nationale 
foranstaltninger.

Målet for direktivet er at sikre en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i de menige 
bestyrelsesposter i børsnoterede selskaber ved at indføre foranstaltninger, som skal sikre, at 
der hurtigere gøres fremskridt med at opnå en ligelig kønsfordeling (forslagets artikel 1). 
Ifølge Sejmen sikrer forslaget ikke dette mål "bedre" i henhold til artikel 5, stk. 3, i TEU og 
artikel 5 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet til 
traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) end medlemsstaterne på grundlag af national lovgivning.

For at retfærdiggøre nødvendigheden af at indføre de foranstaltninger, der er fastsat i 
forslaget, påpeger Kommissionen kvinders underrepræsentation i børsnoterede selskabers 
bestyrelser i de enkelte medlemsstater og det forhold, at situationen ikke har forbedret sig 
væsentligt på trods af de foranstaltninger, som medlemsstaterne hidtil har truffet. Sejmen 
påpeger, at Kommissionen kun betragter situationen med den skæve kønsfordeling i 
virksomhedsbestyrelser i forhold til antallet af kvinder, som besidder bestyrelsesposter i de 
største børsnoterede virksomheder. Kommissionen har ikke foretaget nogen analyse, der 
undersøger begrundelsen for dette fænomen i det enkelte medlemsstater. En mere pålidelig 
fremgangsmåde i denne forbindelse ville være eksempelvis at sammenligne antallet af 
kvinder, der i de enkelte medlemsstater ansøgte om bestyrelsesposter i virksomheder, og som 
endte med at blive valgt. Dette ville give mulighed for lettere at finde frem til problemets 
kilder, som kan variere i de enkelte medlemsstater. I mangel af en sådan analyse er det 
umuligt at bedømme den overordnede antagelse, der ligger til grund for forslaget, nemlig at 
den mangel på gennemsigtighed, der i dag er i udvælgelsesprocedurerne og 
kvalifikationskriterierne til bestyrelsesposter, udgør en hindring for at opnå en mere ligelig 
kønsfordeling i bestyrelserne. Manglen på en sådan analyse betyder også, at indførelsen af en 
ensartet bindende foranstaltning i form af "ligestilling" kan vise sig blot at være et kunstigt 
tiltag og ikke en måde at sikre en reel og effektiv ændring af den nuværende situation. Ifølge 
Sejmen kan de foreslåede bestemmelser ikke opfylde de mål, som initiativtageren fastsætter, 
nemlig at højne kvaliteten af beslutningstagningsprocessen og forbedre EU's økonomiske 
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vækst (betragtning 8 og 9).  Når man ikke kender årsagen til problemet, kan man ikke med 
sikkerhed sige, om den foreslåede måde at løse det på overhovedet vil være effektiv.

Det bør tages i betragtning, at den hidtidige problematik vedrørende registre og kompetencer 
inden for samt regler om udnævnelse og afsættelse af organer i aktieselskaber endnu ikke er 
ikke blevet harmoniseret på EU-plan. Selv på et område af så væsentlig betydning som 
virksomheders ledelsesmodeller (enstrenget eller tostrenget ledelsesmodel) er der store 
forskelle mellem medlemsstaternes retssystemer. Hvis et grundlæggende spørgsmål som et 
selskabs udpegelse af menige bestyrelsesmedlemmer eller tilsynsråd ikke udgør en hindring 
for udviklingen på det indre marked, er det et endnu mindre sandsynligt, at regler om kvinders 
deltagelse i disse organer udgør en sådan hindring. I det berørte dokument er der ikke nogen 
oplysninger, der understøttede den vurdering, at manglende regler om lige kønsfordeling har 
en negativ indvirkning på investorernes beslutning om at købe aktier i en virksomhed, og det 
står heller ikke klart, hvordan de i direktivet foreslåede løsninger vil forbedre virksomheders 
resultater. Der er heller ikke belæg for, at manglende regulering af ligestilling i 
virksomhedsbestyrelser indvirker negativt på det indre markeds funktion.
Endvidere er fastsættelsen af et krav om en andel af kvinder på mindst 40 %, som kun gælder 
menige bestyrelsesmedlemmer, ikke i forenelige med nærhedsprincippet.  I begrundelsen 
anføres, at forslaget ikke fastsætter et bindende mål for ledende bestyrelsesposter, fordi den 
daglige ledelse af et selskab forudsætter større sektorspecifik viden og erfaring (punkt 2 i 
begrundelsen – Resultat af høringer af interessenter og konsekvensanalyser. 
Konsekvensanalyse, sidste afsnit, andet punktum). De foreslåede løsninger fremmer kun
kvinder i roller, der kræver mindre sektorspecifik viden og mindre ledelseserfaring, hvilket 
blot fastholder eksisterende stereotyper i stedet for at udrydde dem. Dette kan medføre 
konsekvenser, der er meget anderledes end de forventede, herunder befæstelse af modviljen 
mod at betro kvinder ledende bestyrelsesposter.

Ifølge Sejmen strider forslaget mod proportionalitetsprincippet. Som Kommissionen 
bekræfter, hænger underrepræsentationen af kvinder i virksomhedsbestyrelser i høj grad 
sammen med den manglende gennemsigtighed i udvælgelsesprocedurerne og 
kvalifikationskriterierne til disse poster. I det tilfælde vil det for at opfylde direktivets mål 
være tilstrækkeligt at vedtage foranstaltninger på EU-plan for at sikre, at 
udvælgelseskriterierne for bestyrelsesmedlemmer er objektive.

Sejmen henleder ligeledes opmærksomheden på krænkelsen af princippet om 
kompetencetildeling. Unionen handler i henhold til artikel 5, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Union kun inden for rammerne af de beføjelser, som medlemsstaterne har tildelt 
den i traktaterne, med henblik på at opfylde de mål, der er fastsat heri. Beføjelser, der ikke er 
tildelt Unionen i traktaterne, forbliver hos medlemsstaterne. Retsgrundlaget for forslaget er 
artikel 157, stk. 3, i TEUF. Bestemmelserne i artikel 157, stk. 1 og 2, i TEUF, anvender 
begrebet "arbejdstager". Domstolen påpegede, at dette er et selvstændigt EU-retligt begreb og 
betyder en person, der i en vis periode præsterer ydelser mod vederlag for en anden og efter 
dennes anvisninger (Domstolens Dom af 3. juli 1986 i sag C-66/85 Deborah Lawrie-Blum 
mod Land Baden-Württemberg, præmis 16 og 17, og Domstolens Dom af 13. januar 2004 i 
sag C-256/01 Allonby mod Accrington & Rossendale College, præmis 67-71). Artikel 157, 
stk. 3, i TEUF, som er det direkte retsgrundlag for vedtagelsen af det foreslåede direktiv, 
anvender dog ikke begrebet arbejdstager, men refererer snarere til begreberne erhverv og 
beskæftigelse. En systemisk fortolkning fører til den konklusion, at disse begreber henviser til 
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et forhold, hvor en af parterne er arbejdstager, jf. artikel 157, stk. 1 og 2, i TEUF. I henhold til 
artikel 2, nr. 5, i forslaget til direktiv skal direktivet finde anvendelse på et medlem af 
tilsynsrådet. Besiddelsen af en post som medlem af en virksomheds tilsynsråd kan dog ikke 
altid sidestilles med ansættelse (jf. TEUF) i virksomheden. Der er tilfælde, hvor elementet 
ledelse og tilmed vederlag ikke forefindes. Den omhandlede bestemmelse giver kun mulighed 
for at vedtage foranstaltninger om ligestilling i forbindelse med beskæftigelse og erhverv. 
Forslaget tager ikke højde for de forskellige former for ansættelse af medlemmer af tilsynsråd 
i virksomheder i de enkelte medlemsstater. Således vil det foreslåede direktivs 
anvendelsesområde blive udvidet ud over retsgrundlaget for dets vedtagelse.

Sammenfattende krænker forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere 
ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og 
tilhørende foranstaltninger (COM(2012)0614) efter Sejmens opfattelse nærhedsprincippet, 
proportionalitetsprincippet og princippet om kompetencetildeling.


