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Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van de Poolse Nationale Vergadering 
inzake bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

BESLUIT van de Sejm van de Republiek Polen

van 4 januari 2013

inzake de bevinding dat het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende 

bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende 
maatregelen niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel

Op basis van artikel 148cc van zijn reglement is de Sejm van de Republiek Polen van oordeel 
dat het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de 
verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van 
beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen (COM(2012)0614 
definitief) niet strookt met het in artikel 5, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie bepaalde subsidiariteitsbeginsel. Dit voorstel voor een richtlijn schendt het 
subsidiariteitsbeginsel, omdat het niet waarborgt dat de beoogde doelen beter door 
handelingen op EU-niveau bereikt worden dan door handelingen op nationaal niveau. Het 
gemotiveerde advies waarin wordt uiteengezet waarom de Sejm van oordeel is dat dit voorstel 
niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel, is als bijlage bij de wet gevoegd.

VOORZITTER VAN DE SEJM
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Bijlage bij de wet van de Sejm van de Republiek Polen van 4 januari 2013 (rubriek ...)

Gemotiveerd advies van de Sejm van de Republiek Polen van 4 januari 2013

waarin wordt uiteengezet waarom de Sejm van oordeel is dat het voorstel voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de verbetering van de man-

vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen 
en daarmee samenhangende maatregelen niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel

De Sejm van de Republiek Polen is van oordeel dat het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-
uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende 
maatregelen (COM(2012)0614 definitief) niet strookt met het in artikel 5, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalde subsidiariteitsbeginsel. Dit voorstel voor een 
richtlijn schendt het subsidiariteitsbeginsel, omdat het niet waarborgt dat de beoogde doelen 
beter door handelingen op EU-niveau bereikt worden dan door handelingen op nationaal 
niveau.

Het doel van deze richtlijn is een evenwichtigere vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen bij niet-uitvoerende bestuursleden van beursgenoteerde ondernemingen door te 
voorzien in maatregelen die erop zijn gericht sneller tot een evenwichtige man-
vrouwverhouding te komen (artikel 1 van het voorstel). De Sejm is van oordeel dat dit doel 
door het voorstel niet "beter" wordt gerealiseerd, in de zin van artikel 5, lid 3, van het VEU en 
artikel 5 van het bij het VEU gevoegde Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en evenredigheid en het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU), dan door de lidstaten die momenteel op basis van nationale 
wetgeving handelen.

Om aan te tonen waarom de in het voorstel vastgelegde middelen ingevoerd moeten worden, 
wijst de Europese Commissie op de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de raden van 
bestuur van beursgenoteerde ondernemingen in de verschillende lidstaten en op het feit dat 
deze situatie er niet wezenlijk op is vooruitgegaan ondanks de totnogtoe door de verschillende 
lidstaten aangewende maatregelen. De Sejm vestigt de aandacht op het feit dat de Commissie 
de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur enkel in een percentage 
uitdrukt, met name van het aantal vrouwen die momenteel een positie bekleden in de raden 
van bestuur van de grootste beursgenoteerde ondernemingen. De Commissie heeft geen 
enkele analyse van de oorzaken van deze situatie in de verschillende lidstaten gepresenteerd. 
Het had aannemelijker geweest om bijvoorbeeld in de verschillende lidstaten een vergelijking 
te maken van het aantal vrouwen dat naar een hoge positie in de raden van bestuur heeft 
gesolliciteerd en het aantal dat uiteindelijk gekozen werd. Dat zou het mogelijk maken de 
oorzaken van het probleem in de verschillende lidstaten vast te stellen; die oorzaken hoeven 
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niet overal dezelfde te zijn. Zonder een behoorlijke analyse hiervan is het onmogelijk de 
voornaamste veronderstelling die aan de basis van het voorstel ligt, te controleren, met name 
dat het feit dat de raden van bestuur qua geslacht niet diverser van samenstelling zijn te wijten 
is aan een gebrek aan transparantie over de selectieprocedures en kwalificatiecriteria voor 
deze posities. Het gebrek aan deze analyse betekent eveneens dat de invoering van een 
eenvormige maatregel waardoor gelijke vertegenwoordiging in de hele EU wordt opgelegd, 
enkel een kunstmatige handeling blijkt te zijn en niet een manier om een heuse en 
doeltreffende verandering van de bestaande situatie te bewerkstelligen. De Sejm is van 
oordeel dat door de voorgestelde bepalingen de in het voorstel verklaarde doelen niet bereikt 
kunnen worden: een verhoging van de kwaliteit van besluitvorming en economische groei in 
de EU (overwegingen 8 en 9). Zonder de oorzaak van het probleem te kennen kan onmogelijk 
worden nagegaan of de voorgestelde manier om het op te lossen doeltreffend kan zijn.

Er moet op gewezen worden dat totnogtoe de kwestie van bevoegdheden en regels voor de 
benoeming en ontslag van leden van raden van bestuur van ondernemingen niet werd 
geharmoniseerd op EU-niveau. Zelfs over fundamentele zaken als het bestuursmodel van een 
onderneming (monistisch/eenlagig of dualistisch/tweelagig) verschillen de rechtsstelsels van 
de EU-lidstaten enorm. Als een essentiële kwestie als de benoeming in een onderneming van 
niet-uitvoerende bestuursleden of een raad van toezicht geen belemmering vormt voor de 
ontwikkeling van de interne markt, dan kunnen de bepalingen over de participatie van 
vrouwen in die raden nog minder een barrière vormen. In het document in kwestie worden 
geen gegevens vermeld die aantonen dat het ontbreken van wetgeving over de gelijkheid van 
mannen en vrouwen een negatieve invloed heeft op de beslissingen van investeerders over de 
aankoop van aandelen in een onderneming, evenmin is duidelijk hoe de in de richtlijn 
voorgestelde oplossingen de bedrijfsprestaties verbeteren. Er is evenmin bewijs van de 
negatieve impact van het ontbreken van wetgeving over de gelijke vertegenwoordiging in de 
raden van bestuur op de werking van de interne markt.

De invoering van een quotum van ten minste 40% vrouwelijke vertegenwoordiging enkel ten 
opzichte van posities van niet-uitvoerende bestuursleden strookt niet met het 
subsidiariteitsbeginsel. In de toelichting wordt gesteld "dat de grondrechten wat meer worden 
ingeperkt, is dan ook gerechtvaardigd. Het voorstel bevat geen quotum voor uitvoerende 
bestuursleden, omdat het dagelijks bestuur van een onderneming meer sectorspecifieke kennis 
en ervaring vereist" (Hoofdstuk 2 van de toelichting – Resultaten van de raadpleging van 
belanghebbende partijen en effectbeoordelingen. Effectbeoordelingen, laatste paragraaf, 
tweede zin). Door de voorgestelde oplossingen worden vrouwen alleen bevorderd in de 
uitoefening van functies die minder gespecialiseerde kennis en minder bestuurservaring 
vereisen, hetgeen de bestaande stereotypen eerder in stand houdt dan uitroeit. Dit kan in feite 
leiden tot het omgekeerde resultaat, met name de afkeer van het toevertrouwen van functies 
van niet-uitvoerende bestuursleden aan vrouwen bevestigen.

De Sejm is van oordeel dat dit voorstel evenmin strookt met het evenredigheidsbeginsel. 
Zoals de Europese Commissie stelt, is de ontoereikende vertegenwoordiging van vrouwen in 
de raden van bestuur in grote mate het gevolg van een gebrek aan transparantie over de 
selectieprocedures en kwalificatiecriteria voor deze posities. Om het doel van de richtlijn te 
bereiken is het in dat geval voldoende om op EU-niveau maatregelen in te voeren die ervoor 
zorgen dat de selectiecriteria voor de leden van de raden van bestuur objectief zijn, zonder 
dwingende quota op te leggen.
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De Sejm wijst er eveneens op dat het beginsel van bevoegdheidstoedeling niet in acht werd 
genomen. Krachtens artikel 5, lid 2, VEU handelt de Europese Unie enkel binnen de grenzen 
van de bevoegdheden die haar door de lidstaten in de Verdragen zijn toebedeeld om de daarin 
bepaalde doelstellingen te verwezenlijken. Bevoegdheden die in de Verdragen niet aan de 
Unie zijn toebedeeld, behoren toe aan de lidstaten. Artikel 157, lid 3, VWEU vormt de 
rechtsgrondslag van dit voorstel. De bepalingen in artikel 157, leden 1 en 2, VWEU gaan over 
het begrip "werknemer". Het Hof van Justitie benadrukt dat het een autonoom begrip van het 
EU-recht is en "iemand die gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens gezag 
prestaties levert en als tegenprestatie een vergoeding ontvangt" betekent (uitspraak van het 
Hof van Justitie van 3 juli 1986 in de zaak C-66/85 Deborah Lawrie-Blum v Land Baden-
Württemberg, punten 16 en 17 en uitspraak van het Hof van Justitie van 13 januari 2004 in de 
zaak C-256/01 Debra Allonby v Accrington & Rossendale College, punten 67-71). De 
bepalingen in artikel 157, lid 3, VWEU, die de rechtstreekse grondslag voor de aanneming 
van de voorgestelde richtlijn vormen, gebruiken de term "werknemer" echter niet, maar 
verwijzen naar "werkgelegenheid" en "beroep". Een systematische interpretatie leidt tot de 
conclusie dat deze begrippen verwijzen naar een relatie waarin één partij werknemer is, in de 
zin van artikel 157, leden 1 en 2, VWEU. Krachtens artikel 2, lid 5, van het voorstel voor een 
richtlijn is deze van toepassing op elk lid van de raad van bestuur. De uitoefening van de 
functie van lid van de raad van bestuur van een beursgenoteerde onderneming is echter niet 
altijd vergelijkbaar met een werk in die onderneming, in de zin van het VWEU. In sommige 
gevallen ontbreekt het gezag of zelfs de vergoeding. De vermelde bepalingen laten het nemen 
van maatregelen alleen toe om gelijkheid te garanderen op het vlak van werkgelegenheid en 
beroep. In het voorstel wordt geen rekening gehouden met de verschillende 
aanwervingsvormen van leden van de raden van besturen van ondernemingen in de 
verschillende lidstaten. Het toepassingsgebied van de voorgestelde richtlijn overschrijdt de 
grenzen van de rechtsgrondslag voor haar aanneming.

Kortom, de Sejm is van oordeel dat het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement 
en de Raad inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende 
bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen 
(COM(2012)0614 definitief) niet strookt met de beginselen van subsidiariteit, evenredigheid 
en bevoegdheidstoedeling.


