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Výbor pre právne veci

15.1.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM
(12/2013)

Vec: Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky k návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi 
pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 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 Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

UZNESENIE Sejmu Poľskej republiky

zo 4. januára 2013

o nesúlade návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej 
vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na 

burze a súvisiacich opatreniach so zásadou subsidiarity

Sejm Poľskej republiky na základe článku 148cc svojho rokovacieho poriadku konštatuje, že 
návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi 
nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich 
opatreniach (COM(2012)0614 final) nie je v súlade so zásadou subsidiarity, ktorá je 
stanovená v článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. Tento návrh je v rozpore so zásadou 
subsidiarity, pretože navrhovaná smernica neumožňuje dosiahnuť svoje ciele lepšie na úrovni 
Únie než na vnútroštátnej úrovni. Odôvodnené stanovisko uvádzajúce dôvody, na základe 
ktorých sa Sejm domnieva, že návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity, sa nachádza
v prílohe uznesenia.

MARŠÁLEK SEJMU
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Príloha uznesenia Sejmu Poľskej republiky zo 4. januára 2013 (stanovisko…)

Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky zo 4. januára 2013

uvádzajúce dôvody, na základe ktorých sa Sejm domnieva, že návrh smernice 
Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými 

riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach nie je
v súlade so zásadou subsidiarity

Sejm Poľskej republiky konštatuje, že návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady
o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností 
kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach (COM(2012)0614 final) nie je v súlade so 
zásadou subsidiarity, ktorá je stanovená v článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ). 
Tento návrh je v rozpore so zásadou subsidiarity, pretože navrhovaná smernica neumožňuje 
dosiahnuť svoje ciele lepšie na úrovni Únie než na vnútroštátnej úrovni. 

Cieľom smernice je zabezpečiť vyváženejšie zastúpenie mužov a žien medzi nevýkonnými 
riadiacimi pracovníkmi kótovaných spoločností tým, že sa zavádzajú opatrenia, ktorých 
cieľom je urýchliť pokrok v oblasti rodovej vyváženosti (článok 1 návrhu). Podľa názoru 
Sejmu nemožno daný cieľ uskutočniť na základe návrhu „lepšie“ – v zmysle článku 5 ods. 3 
ZEÚ, ako aj článku 5 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý 
je pripojený k ZEÚ aj k Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), než činnosťou 
členských štátov, ktorá sa v súčasnosti riadi vnútroštátnymi predpismi.

Európska Komisia na odôvodnenie nevyhnutnosti zavedenia opatrení uvedených v návrhu 
poukazuje na nedostatočné zastúpenie žien vo vrcholových orgánoch kótovaných spoločností 
jednotlivých členských štátov, ako aj na skutočnosť, že v tejto záležitosti nie je viditeľné 
náležité zlepšenie napriek opatreniam, ktoré doteraz jednotlivé členské štáty v tejto súvislosti 
prijali. Sejm však upozorňuje, že situáciu nedostatočnej rodovej rovnosti vo vrcholových 
orgánoch kótovaných spoločností definuje Komisia výlučne podľa percentuálneho počtu žien, 
ktoré v súčasnosti zastávajú funkcie vo vrcholových orgánoch najväčších kótovaných 
spoločností. Komisia neposkytla nijakú analýzu príčin tohto javu v jednotlivých členských 
štátoch. V tomto ohľade by malo určujúcejšiu hodnotu napr. porovnanie počtu žien, ktoré sa
v jednotlivých členských štátoch uchádzali o najvyššie funkcie v spoločnostiach, a počtu žien, 
ktoré napokon pri tomto výbere uspeli. Umožnilo by to v jednotlivých členských štátoch 
lepšie identifikovať zdroje problému, ktoré nemusia byť identické. Absencia náležitej analýzy 
neumožňuje overiť hlavný predpoklad, o ktorý sa opiera návrh, konkrétne že prekážkou pri 
dosahovaní väčšej rodovej rovnosti medzi členmi orgánov spoločností je nedostatočná 
transparentnosť výberového konania a kvalifikačných predpokladov na tieto pozície. 
Neexistencia takejto analýzy poukazuje aj na to, že zavedenie jednotného opatrenia v celej 
EÚ, ktoré by bolo záväzné, pokiaľ ide o „paritu”, môže byť iba umelým krokom, a nie 
spôsobom ako realizovať skutočnú a účinnú zmenu súčasnej situácie. Sejm zastáva názor, že 
navrhované ustanovenia nie sú primerané na dosiahnutie cieľov, ktoré sa stanovujú v návrhu: 
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zvýšenie kvality prijímania rozhodnutí a zlepšenie hospodárskeho rastu EÚ (odôvodnenia 8
a 9). Pokiaľ nie sú známe zdroje problému, nemožno určiť, či môže byť navrhovaný spôsob 
riešenia vo všeobecnosti efektívny.

Treba upozorniť, že k problematike systému, spôsobilostí a zásad vymenovávania
a odvolávania orgánov akciových spoločností doteraz neexistoval v rámci EÚ jednotný 
prístup. Právnu úpravu členských štátov EÚ navyše charakterizujú značné rozdiely, pokiaľ ide
o taký zásadný problém, ako je model riadenia spoločností (jednostupňový alebo 
dvojstupňový). Pokiaľ nepredstavuje prekážku pre rozvoj vnútorného trhu taká podstatná 
otázka, ako je voľba riadiacich pracovníkov s nevýkonnými alebo dozornými oprávneniami, 
je nepravdepodobné, že takouto prekážkou by mohla byť regulácia v súvislosti s účasťou žien
v týchto orgánoch. Posudzovaný dokument neobsahuje údaje na podporu tvrdenia, že 
neexistencia právnych predpisov v oblasti rodovej rovnosti má negatívny vplyv na 
rozhodovanie investorov, pokiaľ ide o nákup akcií spoločnosti, a nie je jasné ani to, akým 
spôsobom riešenia navrhované v smernici „zlepšia výkony spoločností“. Chýbajú aj 
argumenty potvrdzujúce negatívny vplyv neexistencie právnej úpravy parity v orgánoch 
spoločností na fungovanie vnútorného trhu.

V súlade so zásadou subsidiarity nie je ani stanovenie požiadavky minimálne 40-percentného 
zastúpenia žien, iba pokiaľ ide o funkcie riadiacich pracovníkov s nevýkonnými 
právomocami. V dôvodovej správe sa poukazuje, že „návrh upúšťa od stanovenia pevného 
cieľa týkajúceho sa výkonných členov vrcholových orgánov z dôvodu väčšej potreby 
odborných znalostí špecifických pre daný sektor a skúseností s každodenným riadením 
spoločností“ (druhý bod dôvodovej správy – Výsledky konzultácií so zainteresovanými 
stranami a posúdení vplyvu, Posúdenie vplyvu, posledný odsek, druhá veta). Navrhované 
riešenia podporujú zastúpenie žien iba vo funkciách, ktoré vyžadujú menšie odborné znalosti
a menšie skúsenosti s riadením spoločnosti, čím sa existujúce stereotypy nepotláčajú, ale 
potvrdzujú. V konečnom dôsledku to môže viesť k protichodným účinkom, než je cieľ 
návrhu, t. j. k posilneniu neochoty poverovať ženy riadiacimi funkciami s výkonnými 
právomocami.

Sejm zastáva názor, že návrh je v rozpore aj so zásadou proporcionality. Podľa tvrdení 
Európskej komisie je neuspokojivé zastúpenie žien v orgánoch spoločností predovšetkým 
dôsledkom nedostatočnej transparentnosti výberového konania a kvalifikačných predpokladov 
na tieto pozície. Na dosiahnutie cieľa smernice v takom prípade postačuje, aby sa na úrovni 
EÚ prijali opatrenia zamerané výlučne na dosiahnutie objektívnosti výberových kritérií
v súvislosti s členmi orgánov spoločností bez nevyhnutnosti stanovenia záväznej parity.

Sejm poukazuje aj na porušenie zásady prenesenia právomocí. Podľa článku 5 ods. 2 ZEÚ 
koná Európska únia len v medziach právomocí, ktoré na ňu preniesli členské štáty v zmluvách 
na dosiahnutie cieľov v nich vymedzených. Všetky právomoci, ktoré na Úniu neboli
v zmluvách prenesené, zostávajú právomocami členských štátov. Právny základ návrhu 
predstavuje článok 157 ods. 3 ZFEÚ. V ustanoveniach článku 157 ods. 1 a 2 ZFEÚ sa 
používa pojem pracovník. Súdny dvor konštatoval, že ide o autonómny pojem práva 
Európskej únie a označuje osobu, ktorá v stanovenom čase vykonáva úlohy pre inú osobu
a podľa jej pokynov, za čo jej náleží odmena (rozsudok Súdneho dvora z 3. júla 1986 vo veci 
Deborah Lawrie-Blum proti Land Baden-Württemberg, C-66/85, body 16 a 17, a rozsudok 
Súdneho dvora z 13. januára 2004 vo veci Allonby proti Accrington & Rossendale College, 
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C-256/01, body 67 – 71). V ustanovení článku 157 ods. 3 ZFEÚ, ktoré predstavuje priamy 
základ navrhovanej smernice, sa nepoužíva pojem pracovník, ale pojmy práca a zamestnanie. 
Systémový výklad vedie k záveru, že tieto pojmy sa týkajú vzťahu, kde jednu stranu 
predstavuje pracovník, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie článku 157 ods. 1 a 2 ZFEÚ. 
Podľa článku 2 ods. 5 navrhovanej smernice sa jej ciele majú týkať všetkých členov dozornej 
rady. Funkcia člena dozornej rady akciovej spoločnosti sa však nespája vždy so zamestnaním 
(v zmysle ZFEÚ) v danej spoločnosti. Existujú prípady, keď sa funkcia nevyznačuje prvkom 
riadenia, a dokonca ani prvkom odmeny. Uvedené ustanovenie umožňuje iba prijímanie 
opatrení, ktoré zaručujú rovnosť v oblasti zamestnania a práce. V návrhu sa nezohľadňujú 
rôzne formy zamestnávania členov dozorných rád spoločností, aké sa uplatňujú v jednotlivých 
členských štátoch. Vedie to k rozšíreniu pôsobnosti navrhovanej smernice za hranice 
právneho základu na jej prijatie.

Súhrnne zastáva Sejm názor, že návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení 
rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na 
burze a súvisiacich opatreniach (COM(2012)0614 final) nie je v súlade so zásadou 
subsidiarity, zásadou proporcionality a zásadou prenesenia právomocí.


