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Ärende: Motiverat yttrande från den polska sejmen över förslaget till Europaparlamentets 
och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande 
styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder
(COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(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 den polska sejmen över ovannämnda 
förslag.
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BILAGA

BESLUT av sejmen i Republiken Polen

av den 4 januari 2013

om att förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare 
könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och 

därmed sammanhängande åtgärder inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen

Sejmen i Republiken Polen finner, på grundval av artikel 148cc i sejmens arbetsordning, att 
förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke 
verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder 
(COM(2012)0614) inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen i artikel 5.3 i fördraget om 
Europeiska unionen. Förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen eftersom det föreslagna 
direktivet inte säkerställer att de uppställda målen uppnås bättre på unionsnivå än genom 
åtgärder vidtagna på nationell nivå. Ett motiverat yttrande med skälen till att sejmen anser att 
förslaget inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen bifogas detta beslut.

SEJMENS TALMAN
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Bilaga till beslutet av sejmen i Republiken Polen av den 4 januari 2013 (post …)

Motiverat yttrande från sejmen i Republiken Polen av den 4 januari 2013

med skälen till att sejmen anser att förslaget till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i 
börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder inte är förenligt med 

subsidiaritetsprincipen

Sejmen i Republiken Polen finner att förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag 
och därmed sammanhängande åtgärder (COM(2012)0614) inte är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). 
Förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen eftersom det föreslagna direktivet inte 
säkerställer att de uppställda målen uppnås bättre på unionsnivå än genom åtgärder vidtagna 
på nationell nivå.

Målet med direktivet är att åstadkomma en jämnare fördelning mellan män och kvinnor bland 
icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag genom insatser för att påskynda en 
jämnare könsfördelning (artikel 1 i förslaget). Sejmen anser inte att förslaget leder till att 
dessa mål uppnås ”bättre” – enligt vad som avses i artikel 5.3 i EU-fördraget och artikel 5 i 
protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, vilket fogas 
till EU-fördraget samt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) – än 
av medlemsstaterna, som för närvarande vidtar åtgärder med stöd av nationella bestämmelser.

För att motivera de åtgärder som anges i förslaget till direktiv pekar kommissionen på det 
faktum att kvinnor är underrepresenterade i bolagsstyrelserna i börsnoterade företag i de 
enskilda medlemsstaterna samt att det inte har skett någon väsentlig förbättring i detta 
avseende trots de åtgärder som hittills vidtagits av medlemsstaterna. Sejmen påpekar att 
kommissionen har observerat den ojämna könsfördelningen i bolagsstyrelserna enbart genom 
att se på hur stor andel kvinnor som i dag innehar styrelseposter i de största börsnoterade 
företagen. Kommissionen presenterar ingen analys av företeelsen med beaktande av dess 
orsaker i de enskilda medlemsstaterna. Det hade varit mer tillförlitligt med exempelvis en 
jämförelse med antalet kvinnliga kandidater i de enskilda medlemsstaterna som sökt de 
ledande befattningarna i företagen men som sedan inte gått vidare. Detta skulle göra det 
möjligt att bättre kartlägga orsakerna bakom problemet, som inte behöver vara likartade. 
Eftersom det saknas en lämplig analys av frågan går det inte att verifiera det grundantagande 
som förslaget bygger på, nämligen att bristande öppenhet i fråga om urval och kriterier för 
bedömningen av meriter lägger hinder i vägen för en jämnare könsfördelning bland 
styrelseledamöterna. Bristen på analys innebär också att införandet av bindande, enhetliga 
åtgärder i hela EU i form av kvotering riskerar att bli en konstgjord åtgärd, och inte ett sätt att 
uppnå en verklig och ändamålsenlig förändring av den rådande situationen. Enligt sejmens 
mening kan de föreslagna bestämmelserna inte förverkliga det mål som kommissionen ställer 
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upp: större kvalitet på beslutsfattandet och en ökad ekonomisk tillväxt i EU (skäl 8 och 9 i 
ingressen). Om man inte känner till källan till problemet kan man inte avgöra om den lösning 
som föreslås alls kommer att fungera.

Det bör noteras att frågorna om befogenheter, kompetens och principer för tillsättande och 
entledigande av styrelseledamöter i aktiebolag hittills inte har harmoniserats inom EU. Även i 
en så grundläggande fråga som företagets styrelsemodell (monistisk eller dualistisk) präglas 
medlemsstaternas rättsordningar av stora skillnader. Om den grundläggande frågan om 
tillsättande av icke verkställande ledamöter till företagets styrelse eller tillsynsorgan inte utgör 
ett hinder för utvecklingen av den inre marknaden, då kan regler om kvinnors representation i 
dessa organ ännu mindre utgöra ett sådant hinder. I kommissionens förslag ges inga uppgifter 
som bekräftar påståendet att avsaknaden av regler om jämställdhet skulle inverka negativt på 
investerares beslut om förvärv av företagets aktier. Det är också oklart hur de lösningar som 
föreslås i direktivet ”förbättrar företagets resultat”. Det finns heller ingenting som tyder på att 
bristen på regler om jämn könsfördelning i företagsstyrelser inverkar negativt på den inre 
marknadens funktion.

Kravet på minst 40 procent kvinnor enbart bland icke verkställande styrelseledamöter är 
också oförenligt med subsidiaritetsprincipen. I motiveringen anges att ”[f]örslaget avstår från 
att fastställa något bindande mål för verkställande styrelseledamöter, eftersom detta förutsätter 
en bättre branschkännedom och erfarenhet av den dagliga verksamheten i företaget.” (Punkt 2 
i motiveringen – Resultat av samråd med berörda parter och konsekvensbedömningar –
Konsekvensbedömning, sista stycket, andra meningen.) Den föreslagna lösningen gynnar 
kvinnorna endast i fråga om de befattningar som kräver mindre expertkunskap och mindre 
erfarenhet av företagsledning, vilket ytterligare bidrar till att de rådande stereotyperna befästs, 
och inte till att de bekämpas. I praktiken skulle det kunna leda till en helt annan effekt än den 
avsedda, nämligen att man grundlägger en motvilja mot kvinnor i verkställande befattningar.

Sejmen anser också att förslaget bryter mot proportionalitetsprincipen. Så som kommissionen 
själv framhåller är det faktum att kvinnor är underrepresenterade i företagsstyrelserna till stor 
del en följd av bristen på öppenhet fråga om i urval och kriterier för bedömningen av meriter 
till dessa befattningar. I så fall kan direktivets mål uppnås genom åtgärder på EU-nivå som 
enbart syftar till att säkra objektiva urvalskriterier för styrelseledamöter, och det behövs inga 
bindande kvoteringsregler.

Sejmen påpekar också att principen om tilldelade befogenheter brutits. Enligt artikel 5.2 i 
EU-fördraget ska unionen endast agera inom ramen för de befogenheter som medlemsstaterna 
har tilldelat den i fördragen för att nå de mål som fastställs där. Varje befogenhet som inte har 
tilldelats unionen i fördragen ska tillhöra medlemsstaterna. Den rättsliga grunden för förslaget 
är artikel 157.3 i EUF-fördraget. I artikel 157.1 och 157.2 i EUF-fördraget används begreppet 
arbetstagare. EU-domstolen har understrukit att detta är ett självständigt unionsrättsligt 
begrepp som betecknar en person som under en viss tid, till förmån för någon annan och 
enligt dennes anvisningar, utför tjänster i utbyte mot vilka denne erhåller ersättning 
(domstolens dom av den 3 juli 1986 i mål C-66/85, Deborah Lawrie-Blum mot 
Land Baden-Württemberg, punkt 16 och 17 samt av den 13 januari 2004 i mål C-256/04, 
Allonby mot Accrington and Rossendale College, punkterna 67–71). I artikel 157.3 i 
EUF-fördraget, som är den direkta grunden för det föreslagna direktivet, används inte 
begreppet arbetstagare, men däremot begreppen arbete och anställning. En systematisk 
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tolkning leder till slutsatsen att dessa begrepp rör ett förhållandet där arbetstagaren är den ena 
parten, enligt vad som anges i artikel 157.1 och 157.2 i EUF-fördraget. Enligt artikel 2.5 i det 
föreslagna direktivet ska det omfatta varje ledamot av tillsynsorgan. Ett uppdrag som ledamot 
av ett tillsynsorgan i ett aktiebolag är dock inte alltid förknippat med en anställning (i den 
mening som avses i EUF-fördraget) i det företaget. Det finns fall där det saknas ett inslag av 
ledning, eller rentav inte utgår något arvode. Den bestämmelse som åberopas ger bara 
befogenhet att besluta om åtgärder som säkerställer jämställdhet i arbetslivet. Förslaget tar 
ingen hänsyn till de olika anställningsformer för ledamöter av företags tillsynsorgan som 
återfinns i de enskilda medlemsstaterna. Detta leder till en utvidgning av tillämpningsområdet 
för det föreslagna direktivet som gör att det lämnar den rättsliga grunden.

Sammanfattningsvis bedömer sejmen att förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv 
om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade 
företag och därmed sammanhängande åtgärder (COM(2012)0614) strider mot 
subsidiaritetsprincipen, proportionalitetsprincipen och principen om tilldelade befogenheter.


