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Odbor za pravne zadeve

15.1.2013

OBVESTILO POSLANCEM
(12/2013)

Zadeva: Obrazloženo mnenje poljskega sejma o predlogu direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi 
direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(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 poljski sejm.
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PRILOGA

RESOLUCIJA sejma Republike Poljske

z dne 4. januarja 2013

o neskladnosti predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju 
uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na 

borzi, in s tem povezanih ukrepih z načelom subsidiarnosti

Sejm Republike Poljske na podlagi člena 148cc svojega poslovnika ugotavlja, da predlog 
direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov 
med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih 
(COM/2012/0614) ni skladen z načelom subsidiarnosti iz člena 5(3) Pogodbe o Evropski 
uniji. Predlog je v nasprotju z načelom subsidiarnosti, ker ne dokazuje, da je mogoče cilje iz 
predloga bolje uresničiti na ravni EU kot na nacionalni ravni. Obrazloženo mnenje, ki 
vključuje podlago za ugotovitev sejma, da predlog ni skladen z načelom subsidiarnosti, je 
priloga tej resoluciji.

PREDSEDNICA SEJMA
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Priloga resoluciji sejma Republike Poljske z dne 4. januarja 2013

Obrazloženo mnenje sejma Republike Poljske z dne 4. januarja 2013

o razlogih, na podlagi katerih sejm ugotavlja, da predlog direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi 
direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih ni skladen z načelom 

subsidiarnosti

Sejm Republike Poljske ugotavlja, da predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo 
na borzi, in s tem povezanih ukrepih (COM/2012/0614) ni skladen z načelom subsidiarnosti iz 
člena 5(3) Pogodbe o Evropski uniji. Predlog je v nasprotju z načelom subsidiarnosti, ker ne 
dokazuje, da je mogoče cilje iz predloga bolje uresničiti na ravni EU kot na nacionalni ravni.

Namen direktive je določiti „ukrepe za doseganje hitrejšega napredka pri zagotavljanju bolj 
uravnotežene zastopanosti moških in žensk med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na 
borzi“ (člen 1). Sejm meni, da se s predlogom ne zagotavlja, da bo ta cilj „lažje doseči“ – v 
smislu člena 5(3) Pogodbe o Evropski uniji in člena 5 Protokola (št. 2) o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o 
delovanju Evropske unije – kot na ravni držav članic na podlagi nacionalne zakonodaje.

Komisija, da bi utemeljila potrebo po uvedbi ukrepov iz predloga, opozarja na nezadostno 
zastopanost žensk v upravah družb, ki kotirajo na borzi v državah članicah, in na dejstvo, da 
se položaj ni občutno izboljšal, kljub ukrepom, ki so jih doslej sprejele države članice. Sejm 
poudarja, da Komisija razume vprašanje neuravnotežene zastopanosti spolov v upravnih 
odborih družb izključno z vidika števila žensk – v odstotkih – na položajih v upravnih odborih 
največjih družb, ki kotirajo na borzi. Komisija ni predstavila nobene analize, ki bi ponudila 
vpogled v razloge za takšno stanje v posameznih državah članicah. Glede tega bi bilo 
zanesljivejše merilo primerjava med številom žensk, ki so se v posameznih državah članicah 
prijavile na razpise za najodgovornejše položaje v družbah, a so bile njihove prošnje na koncu 
zavrnjene. Tako bi se lažje ugotavljalo, kje je srž problema, ki se utegne razlikovati od ene do 
druge države članice. Ker takšne analize ni, je nemogoče jamčiti za veljavnost poglavitne 
domneve v predlogu direktive, in sicer, da ni napredka pri doseganju uravnotežene 
zastopanosti spolov v upravnih odborih družb zaradi premajhne preglednosti postopkov 
zaposlovanja in meril izbiranja za položaje v teh odborih. Odsotnost takšne analize pomeni 
tudi, da utegne uvedba enotnega zavezujočega ukrepa za zagotavljanje „enake zastopanosti“ 
po vsej EU zgolj odvračati pozornost, namesto da bi bil ta učinkovito in verodostojno sredstvo 
za spreminjanje sedanjega stanja. Z določbami iz predloga po mnenju sejma ne bo mogoče 
uresničiti ciljev, ki jih je zastavil avtor predloga: izboljšati kakovost odločanja in gospodarsko 
rast EU (uvodni izjavi 8 in 9). Brez poznavanja izvora problema je nemogoče s kakršno koli 
zanesljivostjo trditi, da bo učinkovit predlagani način njegovega reševanja.
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Upoštevati je treba, da vprašanje pristojnosti in pravil na področju imenovanj in odpoklicev v 
družbah, ki kotirajo na borzi, zaenkrat še ni bilo harmonizirano na ravni EU. Tudi na 
področju, ki je tako zelo pomembno, kot so upravni modeli družb (enotirni ali dvotirni sistemi 
upravljanja), se pravni sistemi držav članic zelo razlikujejo. Če že temeljno vprašanje, kot je 
imenovanje neizvršnih direktorjev ali upravnih odborov, ne predstavlja ovire za razvoj 
notranjega trga, je še manj verjetno, da bodo takšno oviro predstavljali predpisi o zastopanosti 
žensk v teh odborih. V zadevnem dokumentu ni sklicevanja na podatke, s katerimi bi 
podkrepili trditev, da je odsotnost predpisov o enakopravni zastopanosti spolov negativno 
vplivala na odločitve vlagateljev o nakupu delnic podjetja, niti ni iz dokumenta razvidno, 
kako bi rešitve iz predloga direktive izboljšale finančno uspešnost družb. Ravno tako ni 
dokazov, da ima odsotnost predpisov o enakopravni zastopanosti spolov v upravnih odborih 
družb negativne posledice za delovanje notranjega trga

Poleg tega z načelom subsidiarnosti ni skladna določitev kvote zastopanosti žensk na 40 % 
zgolj za funkcije neizvršnih direktorjev. V obrazložitvenem memorandumu je navedeno, da 
„[P]redlog ne določa fiksnega zavezujočega cilja za izvršne člane upravnih odborov, saj je pri 
vsakodnevnem vodenju družb potreba po sektorsko specifičnem znanju in izkušnjah večja“ 
(točka 2 obrazložitvenega memoranduma: Rezultati posvetovanj z zainteresiranimi stranmi in 
ocen učinka). Predlagane rešitve spodbujajo samo ženske na položajih, ki zahtevajo manj 
sektorsko specifičnega znanja in manj vodstvenih izkušenj, kar pa služi ohranjanju 
stereotipov, namesto da bi jih izkoreninilo. To bi lahko privedlo do posledic, ki bi bile 
povsem drugačne od predvidenih, vključno z utrditvijo odpora do imenovanja žensk na 
položaje neizvršnih direktorjev.

Po mnenju sejma je to v nasprotju z načelom sorazmernosti. Nezadostna zastopanost žensk v 
upravnih odborih družb je po mnenju Komisije pretežno posledica premajhne preglednosti 
postopkov izbiranja in meril, ki jih je treba izpolnjevati za te položaje. V tem primeru bi bilo 
za uresničitev cilja direktive dovolj sprejeti ukrepe na ravni EU, s katerimi bi se zagotovila 
objektivnost meril za izbiro članov upravnih odborov družb, ne da bi se določile zavezujoče 
kvote.

Sejm opozarja tudi na kršitev načela prenesenih posebnih pristojnosti. V skladu s členom 5(2) 
PEU Evropska unija deluje le v mejah pristojnosti, ki so jih s pogodbama nanjo prenesle 
države članice za uresničevanje ciljev, določenih v Pogodbah. Države članice ohranijo vse 
pristojnosti, ki niso s pogodbama dodeljene Uniji. Kot pravna podlaga predloga direktive je 
naveden člen 157(3) PDEU. Določbe člena 157(1) in (2) PDEU uporabljajo izraz „delavec“. 
Sodišče Evropske unije je opozorilo, da gre za avtonomni koncept prava EU in da pomeni 
osebo, ki določen čas v korist druge osebe in po njenih navodilih opravlja delo, za katero 
prejema plačilo (sodba z dne 3. julija 1986 v zadevi 66/85 Deborah Lawrie-Blum v dežela 
Baden-Württemberg, točki 16 in 17, ter sodba z dne 13. januarja 2004 v zadevi 256/01 
Allonby v Accrington in Rossendale College, točke 67-71). V členu 157(3), ki je neposredna 
pravna podlaga za sprejetje predloga direktive, pa ni uporabljen izraz „delavec“, temveč sta 
navedena koncepta dela in zaposlovanja. Sistemska razlaga privede do sklepa, da se ta 
koncepta nanašata na odnos, v katerem je ena stran delavec, kot je opredeljeno v členu 157(1) 
in (2) PDEU. V skladu s členom 2(5) predloga direktive, naj bi se ta uporabljala za katerega 
koli člana nadzornega sveta. Če je oseba član nadzornega sveta družbe, pa ne pomeni vedno 
tudi, da je oseba zaposlena v tej družbi (v smislu PDEU). V nekaterih primerih oseba na 
takšnem položaju ne deluje po navodilih druge osebe oziroma ne prejema niti plačila. 
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Navedena določba bi dovoljevala sprejetje ukrepov za uravnoteženo zastopanost spolov samo 
na področju dela in zaposlovanja. V predlogu se ne upošteva različnih oblik zaposlitve članov 
nadzornih svetov v posameznih državah članicah. Zato bi se področje uporabe predloga 
direktive razširilo onkraj pravne podlage za sprejetje tega predloga.

Skratka, sejm Republike Poljske meni, da predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo 
na borzi, in s tem povezanih ukrepih (COM(2012)0614) krši načela subsidiarnosti, 
sorazmernosti in prenesenih posebnih pristojnosti.


