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ДИРЕКТИВА 20../…/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

И НА СЪВЕТА

от

за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, 

които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, 

и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 157, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1,

в съответствие с обикновената законодателна процедура2,

                                               
1 OВ C,.
2 Позиция на Европейския парламент от … (все още непубликувана в Официален 

вестник) и Решение на Съвета от …. 
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като имат предвид, че:

(1) Директива 86/613/ЕИО на Съвета от 11 декември 1986 г. за прилагане принципа на 

равното третиране на мъжете и жените, извършващи дейности в качеството на 

самостоятелно заети лица, включително и в сектора на земеделието, както и за 

закрила на самостоятелно заетите жени по време на бременност и майчинство1

гарантира прилагането в държавите-членки на принципа на равно третиране на 

мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети 

лица или допринасят за изпълнението на подобни дейности. Директива 86/613/ЕИО 

не е много ефективна по отношение на самостоятелно заетите лица и техните 

съпрузи и нейният обхват следва да бъде преразгледан, тъй като дискриминация, 

основана на пола, и тормоз се наблюдава и в области, които са извън сферата на 

наемния труд. От съображения за яснота Директива 86/613/EИО следва да бъде 

заменена с настоящата директива.

(2) За да подобри управлението на политиката за равенство между половете, Комисията 

оповести в съобщението си от 1 март 2006 г., озаглавено „Пътна карта за 

равенство между жените и мъжете”, че ще преразгледа съществуващото 

законодателство на ЕС за равенство между половете, което не е включено в 

програмата за законодателна преработка от 2005 г., с цел то да бъде актуализирано, 

модернизирано и преработено, където е необходимо. Директива 86/613/ЕИО не беше 

включена в програмата за законодателна преработка.

                                               
1 ОВ L 359, 19.12.1986 г., стр. 56.
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(3) В заключенията си от 5 и 6 декември 2007 г. „Равностойна роля на жените и мъжете 

по отношение на заетостта, растежа и социалното единство“ Съветът призова 

Комисията да прецени необходимостта от преразглеждане, ако е необходимо, на 

Директива 86/613/ЕИО, с цел да се гарантират правата, свързани с майчинството и 

бащинството, на самостоятелно заетите лица и техните помагащи съпрузи.

(4) Европейският парламент последователно е приканвал Комисията да преразгледа 

Директива 86/613/ЕИО, по-специално, за да се повиши закрилата на самостоятелно 

заетите жени по време на майчинство и да се подобри положението на съпрузите на 

самостоятелно заети лица в селското стопанство.

(5) В съобщението си от 2 юли 2008 г., озаглавено „Обновена социална програма: 

възможности, достъп и солидарност в Европа на 21-ви век“ Комисията потвърди 

необходимостта от предприемане на действие по отношение на 

неравнопоставеността между половете в областта на предприемачеството, както и от 

подобряване на съчетаването на личния и професионалния живот.
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(6) Вече съществуват редица действащи правни инструменти за прилагането на 

принципа на равно третиране, които обхващат дейностите на самостоятелно заетите 

лица, и по-специално Директива 79/7/ЕИО на Съвета от 19 декември 1978 г. относно 

постепенното прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените в 

сферата на социалното осигуряване1 и Директива 2006/54/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните 

възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и 

професиите (преработена)2. Поради това настоящата директива следва да не се 

прилага в областите, които вече са уредени в други директиви.

(7) Настоящата директива не засяга правомощията на държавите-членки да организират 

системите си за социална закрила. Изключителната компетентност на държавите-

членки по отношение на организацията на системите им за социална закрила 

включва, inter alia, решенията за създаване, финансиране и управление на такива 

системи и свързаните с тях институции, както и относно същността и 

предоставянето на обезщетения, размера на вноските и условията за достъп. 

                                               
1 ОВ L 6, 10.1.1979 г., стр. 24.
2 ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
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(8) Настоящата директива следва да се прилага за самостоятелно заетите лица и техните 

съпрузи или партньори на семейни начала, когато и доколкото последните са 

признати от националното законодателство, когато те обичайно участват в 

осъществяването на стопанските дейности в съответствие с условията, предвидени в 

националното законодателство. За да се подобри положението на съпрузите и,

когато и доколкото са признати от националното законодателство –партньорите на 

семейни начала на самостоятелно заети лица, тяхната дейност следва да бъде 

призната. 

(9) Настоящата директива следва да не се прилага за въпроси, които са уредени в други 

директиви за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, най-

вече Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на 

принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до 

стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги1. Inter alia, продължава да се 

прилага член 5 от Директива 2004/113/ЕО по отношение на осигурителните услуги и 

свързаните с тях финансови услуги.

(10) За да бъде предотвратена дискриминацията, основана на пола, настоящата директива 

следва да се прилага както за пряката, така и за непряката дискриминация. Тормозът 

и сексуалният тормоз следва да се считат за дискриминация и поради тази причина 

следва да бъдат забранени.

(11) Настоящата директива не следва да засягат правата и задълженията, които 

произтичат от брачното или семейното положение, определено в националното 

право.

                                               
1 ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37.



17279/3/09 REV 3 BK/dim 6
DG G II BG

(12) Принципът на равно третиране следва да обхваща отношенията между 

самостоятелно заетото лице и трети страни в обхвата на настоящата директива, но не 

и отношенията между самостоятелно заетото лице и неговия(ата) съпруг(а) или 

партньор на семейни начала.

(13) При самостоятелната заетост прилагането на принципа на равно третиране означава 

недопускане на дискриминация, основана на пола, например във връзка със 

създаването, оборудването или разширяването на стопанска дейност или 

започването или разширяването на всякаква друга форма на самостоятелна заетост.

(14) Съгласно член 157, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз държавите-членки може да запазят или приемат мерки, предвиждащи 

специфични придобивки за улеснение на упражняването на дейност като 

самостоятелно заето лице от недостатъчно представения пол или за предотвратяване

или компенсиране на неизгоди в професионалната кариера. По принцип мерки като 

позитивните мерки с цел постигане на практика на равенство между половете не 

следва да бъдат възприемани като нарушение на правния принцип на равно 

третиране на мъжете и жените.
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(15) Необходимо е да се гарантира, че условията за учредяване на дружество между 

съпрузи или между партньори на семейни начала, когато и доколкото последните са 

признати от националното право, не са по-ограничителни от условията за учредяване 

на дружество от други лица.

(16) Предвид участието им в семейна стопанска дейност съпрузите или, когато и 

доколкото са признати от националното право – партньорите на семейни начала на 

самостоятелно заети лица с достъп до система за социална закрила следва също да 

имат право да се ползват от социална закрила. От държавите-членки следва да се 

изисква да предприемат необходимите мерки за организиране на тази социална 

закрила в съответствие с националното право. По-конкретно, държавите-членки 

могат да решават дали тази социална закрила следва да се прилага задължително или 

на доброволен принцип. Държавите-членки могат да предвидят социалната закрила 

да бъде пропорционална на участието в дейностите на самостоятелно заетото лице 

и/или на размера на вноските. Без да се засяга настоящата директива, държавите-

членки могат да запазят националните разпоредби, с които достъпът до специални 

системи за социална закрила или до определени равнища на закрила, включително

специални условия за финансиране, се ограничава до определени групи 

самостоятелно заети лица или професии, при условие че съществува достъп до обща 

система. 
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(17) Икономическата и физическата уязвимост на бременните самостоятелно заети жени 

и бременните съпруги и, когато и доколкото са признати от националното право –

бременните жени партньори на семейни начала на самостоятелно заети лица налага 

необходимостта да им бъде предоставено право на обезщетения при майчинство.

Държавите-членки запазват компетентност да организират отпускането на такива 

обезщетения, включително да определят размера на вноските, както и всички 

разпоредби по отношение на обезщетенията и плащанията, при условие че са 

спазени минималните изисквания на настоящата директива. По-конкретно, те могат 

да определят периода преди и/или след раждане, през който се предоставя право на 

обезщетения при майчинство. Освен това, при определянето на размера на вноските 

и/или обезщетенията може да се вземе предвид икономическото положение на 

съответното лице или семейство. 
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(18) За да се отрази спецификата на самостоятелната заетост, самостоятелно заетите 

жени и съпругите или, когато и доколкото са признати от националното право –

жените партньори на семейни начала на самостоятелно заети лица, следва да 

получат достъп, в рамките на възможното, до съществуващи услуги, осигуряващи 

временно заместване, което позволява прекъсване на професионалната им дейност 

поради бременност или майчинство, или до всякакви съществуващи национални 

социални услуги. Достъпът до тези услуги може да се разглежда като алтернатива на 

помощта при майчинство или като част от нея.

(19) Повишаването на ефикасността и ефективността на социалните системи, по-

специално чрез подобряване на стимулите, по-добро управление и оценяване и чрез 

определяне на приоритети в програмите за разходи, придоби особена важност за 

дългосрочната финансова устойчивост на европейските социални модели. При 

определянето на мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, 

държавите-членки следва да обърнат специално внимание на подобряването и 

осигуряването на качество и дългосрочна устойчивост на системите си за социална 

закрила.
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(20) Лица, които са били подложени на дискриминация, основана на пола, следва да 

разполагат с подходящи средства за правна защита. С цел да се предостави 

по-ефективна защита, следва да се даде право на сдружения, организации и други 

юридически лица да участват в производства по определен от държавите-членки 

начин, както от името на жертвата, така и като подпомагаща страна, без да се засягат 

националните процесуални правила за представителство и защита пред съдилищата.

(21) Защитата от дискриминация, основана на пола, на самостоятелно заети лица, 

съпрузи на самостоятелно заети лица и, когато и доколкото са признати от 

националното право — партньори на семейни начала на самостоятелно заети лица, 

следва да бъде подкрепена във всяка държава-членка от един или няколко органа с 

необходимата компетентност за анализиране на тези проблеми, за проучване на 

възможните решения и за осигуряване на практическа помощ на жертвите. 

Посоченият орган или органи могат да съвпадат с натоварените на национално 

равнище със защитата на правата на човека, закрилата на правата на личността или 

прилагането на принципа на равно третиране.
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(22) Настоящата директива определя минимални изисквания, като по този начин 

предоставя възможност на държавите-членки да въведат или да запазят по-

благоприятни разпоредби.

(23) Доколкото целта на действието, което следва да се предприеме, по-специално 

осигуряването във всички държави-членки на обща висока степен на защита от 

дискриминация, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-

членки и може да бъде по-добре постигната на равнище на Съюза, Съюзът може да 

приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от 

Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в същия член, 

настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:
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Член 1

Предмет

1. Настоящата директива определя рамка за прилагането в държавите-членки на 

принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в 

качеството на самостоятелно заети лица или допринасят за изпълнението на подобни 

дейности, по отношение на аспектите, които не са обхванати от 

Директиви 2006/54/ЕО и 79/7/ЕИО.

2. Прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение 

на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги продължава да се 

урежда от Директива 2004/113/ЕО.
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Член 2

Приложно поле

Настоящата директива обхваща:

а) самостоятелно заетите лица, а именно всички лица, които осъществяват дейност 

срещу възнаграждение за своя сметка в съответствие с условията, предвидени в 

националното право;

б) съпрузите на самостоятелно заети лица или, когато и доколкото са признати от 

националното законодателство — партньорите на семейни начала на самостоятелно 

заети лица, когато те не са нито работници или служители, нито съдружници, а 

обичайно и в съответствие с условията на националното право участват в дейностите 

на самостоятелно заетото лице и изпълняват същите или помощни задачи.
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Член 3

Определения

1. За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а) „пряка дискриминация“: ситуация, при която дадено лице е третирано поради 

своя пол по по-неблагоприятен начин, отколкото този, по който е, е било или 

би било третирано друго лице при подобни обстоятелства;

б) „непряка дискриминация“: ситуация, при която привидно неутрална 

разпоредба, критерий или практика би поставила лица от един пол в по-

неблагоприятно положение от лица от друг пол, освен ако тази разпоредба, 

критерий или практика е обективно оправдана от законова цел и средствата за 

постигането на тази цел са подходящи и необходими;
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в) „тормоз“: ситуация, при която нежелано поведение, свързано с пола на дадено 

лице, има за цел или за резултат да накърни достойнството на лицето и да го 

постави в сплашваща, враждебна, деградираща, унизителна или обидна

обстановка;

г) „сексуален тормоз“: ситуация, при която всяка форма на нежелано словесно, 

несловесно или физическо поведение със сексуален характер има за цел или за 

резултат да накърни достойнството на лицето, по-специално когато го поставя 

в сплашваща, враждебна, деградираща, унизителна или обидна обстановка.

Член 4

Принцип на равно третиране

1. Принципът на равно третиране означава, че не се допуска каквато и да е 

дискриминация, основана на пола, в публичния или частния сектор, пряко или 

непряко, например по отношение на създаването, оборудването или разширяването 

на стопанска дейност или на започването или разширяването на всякаква друга 

форма на самостоятелна заетост.
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2. В областите, обхванати в параграф 1, тормозът и сексуалният тормоз се смятат за 

дискриминация, основана на пола, и поради това са забранени. Отхвърлянето или 

понасянето от дадено лице на такова поведение не могат да се използват като 

основание при вземането на решение, което засяга това лице.

3. В областите, обхванати в параграф 1, указание да се дискриминират лица въз основа 

на пола се счита за дискриминация.

Член 5

Позитивни мерки

С оглед осигуряване на практика на пълно равенство между мъжете и жените в 

професионалния живот държавите-членки могат да запазят или да приемат мерки по смисъла 

на член 157, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, като 

например такива, имащи за цел насърчаване на предприемачеството сред жените.
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Член 6

Учредяване на дружество

Без да се засягат специфичните условия за достъп до определени дейности, които еднакво се 

прилагат и към двата пола, държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да 

гарантират, че условията за учредяване на дружество между съпрузи или между партньори 

на семейни начала, когато и доколкото последните са признати от националното право, не са 

по-ограничителни от условията за учредяване на дружество от други лица.

Член 7

Социална закрила

1. Когато в държава-членка съществува система за социална закрила на самостоятелно 

заети лица, тази държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, 

че съпрузите и партньорите на семейни начала, посочени в член 2, буква б), могат да 

се ползват от социална закрила в съответствие с националното право.
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2. Държавите-членки могат да решават дали социалната закрила, посочена в 

параграф 1, се прилага задължително или на доброволен принцип. Съответно те 

могат да предвидят социалната закрила да се предоставя само по искане на 

съпрузите и партньорите на семейни начала, посочени в член 2, буква б).

Член 8

Обезщетения при майчинство

1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че 

самостоятелно заетите жени, както и съпругите и жените партньори на семейни 

начала, посочени в член 2, могат да получават, в съответствие с националното право, 

подходяща помощ при майчинство, която позволява прекъсване на професионалната 

им дейност поради бременност или майчинство за най-малко 14 седмици.

2. Държавите-членки могат да решават дали помощта при майчинство, посочена в 

параграф 1, се отпуска задължително или на доброволен принцип. Съответно те 

могат да предвидят тази помощ да се предоставя само по искане на самостоятелно 

заетите жени и на съпругите и жените партньори на семейни начала, посочени в 

член 2.
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3. Посочената в параграф 1 помощ се счита за подходяща, ако гарантира доход, 

еквивалентен най-малко на:

а) помощта, което съответното лице би получавало в случай на прекъсване на 

дейност по здравословни причини, и/или 

б) средната загуба на доход или печалба в сравнение със съпоставим предходен 

период в зависимост от максималните размери, установени от националното 

право, и/или

в) всяка друга семейна помощ, установена от националното право, в зависимост 

от максималните размери, предвидени в националното право.

4. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че 

самостоятелно заетите жени, както и съпругите и жените партньори на семейни 

начала, посочени в член 2, имат достъп, в рамките на възможното, до съществуващи 

услуги, които осигуряват временно заместване, или до всякакви съществуващи 

национални социални услуги. Държавите-членки могат да предвидят достъпът до 

тези услуги да е алтернатива или част от помощта, посочена в параграф 1 от 

настоящия член.
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Член 9

Защита на правата

1. Държавите-членки гарантират, че съдебните или административните производства, 

включително когато считат за подходящо и помирителните производства, за 

привеждането в изпълнение на задълженията по настоящата директива, са достъпни 

за всички лица, които считат, че са претърпели загуби или вреди вследствие на 

неприлагането спрямо тях на принципа на равно третиране, дори след като 

отношението, при което се твърди, че е проявена дискриминация, е прекратено.

2. Държавите-членки гарантират, че сдруженията, организациите и другите 

юридически лица, които съгласно критериите, определени от съответното 

национално право, имат законен интерес да осигуряват спазването на настоящата 

директива, могат да участват както от името на жалбоподателя, или като 

подпомагаща страна, с неговото съгласие, във всяко съдебно или административно 

производство, предвидено за привеждане в изпълнение на задълженията по 

настоящата директива.

3. Параграфи 1 и 2 не засягат националните разпоредби относно сроковете за 

предявяване на искове, свързани с принципа на равно третиране.
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Член 10

Компенсация или възстановяване на вредите

Държавите-членки въвеждат в националните си правни системи мерките, които са 

необходими, за да се гарантира действителна и ефективна компенсация или възстановяване 

на вредите съгласно определения от държавите-членки ред по отношение на загуби или

вреди, претърпени от дадено лице вследствие на основана на пола дискриминация, като 

такава компенсация или възстановяване на вреди действа възпиращо и е пропорционална на 

претърпяната загуба или вреда. Такава компенсация или възстановяване на вреди не се 

ограничава от предварително определен максимален размер.

Член 11

Органи по въпросите на равенството

1. Държавите-членки определят орган или органи за насърчаване, анализ, мониторинг 

и подпомагане на равното третиране без дискриминация, основана на пола, на 

всички лица и създават необходимата уредба за това. Тези органи могат да бъдат 

част от агенции, чиято задача е да защитават на национално равнище правата на 

човека, да закрилят правата на личността или прилагането на принципа на равно 

третиране.
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2. Държавите-членки гарантират, че задачите на посочените в параграф 1 органи 

включват:

а) осигуряване на жертвите на дискриминация на независимо съдействие при 

разглеждане на жалбите им за дискриминация, без да се засягат правата на 

жертвите и сдруженията, организациите и останалите юридически лица, 

посочени в член 9, параграф 2;

б) провеждане на независими проучвания, свързани с дискриминацията;

в) публикуване на независими доклади и отправяне на препоръки по всички 

въпроси, свързани с такава дискриминация;

г) обмен на подходящо равнище на налична информация със съответните 

европейски органи, като Европейския институт за равенство между половете.
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Член 12

Интегриране на принципа на равенство между половете

Държавите-членки активно се съобразяват с целта за равенство между мъжете и жените при 

изготвяне и прилагане на законови, подзаконови и административни разпоредби, политики и 

дейности в областите, посочени в настоящата директива.

Член 13

Разпространяване на информация

Държавите-членки гарантират, че разпоредбите, приети съгласно настоящата директива, 

както и онези, които вече са в сила в тази област, се довеждат до знанието на 

заинтересованите лица чрез всички подходящи средства и на цялата им територия.
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Член 14

Равнище на защита

Държавите-членки могат да въведат или да запазят по-благоприятни разпоредби за защита на 

принципа на равно третиране на мъжете и жените, отколкото предвидените в настоящата 

директива.

Прилагането на настоящата директива при никакви обстоятелства не представлява основание 

за намаляване на равнището на защита срещу дискриминация, което вече е постигнато от 

държавите-членки в областите, обхванати от настоящата директива.
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Член 15

Доклади

1. Държавите-членки съобщават на Комисията цялата налична информация относно 

прилагането на настоящата директива до ….

Комисията съставя обобщителен доклад, който се предава на Европейския 

парламент и на Съвета не по-късно от …**. Ако е уместно, този доклад се 

придружава от предложения за изменение на настоящата директива.

2. Докладът на Комисията взема предвид гледните точки на заинтересованите лица.

                                               
 ОВ: Моля, въведете дата:шест години след влизането в сила на настоящата директива.
** ОВ: Моля, въведете дата:седем години след влизането в сила на настоящата 

директива.
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Член 16

Прилагане

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните 

разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива най-късно до 

…. Те незабавно информират Комисията за текста на тези разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на 

настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. 

Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Когато специални затруднения обосновават това, държавите-членки могат при 

необходимост да разполагат с допълнителен период от две години до … с цел да се 

съобразят с член 7, както и с цел да се съобразят с член 8 по отношение на съпругите 

и жените партньори на семейни начала, посочени в член 2, буква б).

3. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от 

националното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

                                               
 ОВ: Моля, въведете дата: две години след влизането в сила на настоящата директива.
 ОВ: Моля, въведете дата: четири години след влизането в сила на настоящата 

директива.
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Член 17

Отмяна

Директива 86/613/EИО се отменя с действие от ….

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива.

Член 18

Влизане в сила

Настоящата директива влиза сила на двадесетия ден от публикуването ѝ в Официален 

вестник на Европейския съюз.

                                               
 ОВ: Моля въведете дата: две години след влизането в сила на настоящата директива.
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Член 19

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в 

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател
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Относно: Позиция на Съвета на първо четене, приета от Съвета на 8 март 2010 г. 

с оглед приемането от Европейския парламент и Съвета на директива 
за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, 
които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и 
за отмяна на Директива 86/613/ЕИО.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ НА СЪВЕТА
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I. ВЪВЕДЕНИЕ

На 6 октомври 2008 г. Комисията представи предложение за директива на Европейския 

парламент и на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и 

жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за 

отмяна на Директива 86/613/ЕИО 1.

Предложението е част от пакет от инициативи относно съвместяването на 

професионалния, семейния и личния живот, който включва и предложение за 

преразглеждане на Директивата относно безопасността и здравето по време на работа 

на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки, Доклад относно 

осъществяването на целите от Барселона за осигуряването на грижи за децата и 

Съобщение относно равновесието между професионалния и личния живот.

В съответствие с обикновената процедура Европейският парламент представи своята 
позиция на първо четене на 6 май 2009 г. 2

Европейският икономически и социален комитет представи становището си на 24 март 
2009 г. 3

Комисията не представи официално изменено предложение след становището на 
Европейския парламент на първо четене.

На 30 ноември 2009 г. Съветът постигна с квалифицирано мнозинство политическо 
споразумение по позиция на първо четене.

                                               
1 Директива 86/613/ЕИО на Съвета от 11 декември 1986 г. за прилагане принципа на 

равното третиране на мъжете и жените, извършващи дейности в качеството на 
самостоятелно заети лица, включително и в сектора на земеделието, както и за закрила 
на самостоятелно заетите жени по време на бременност и майчинство (ОВ L 359, 
19.12.1986 г., стр. 56).

2 Все още непубликувана в Официален вестник.
3 ОВ C 228, 22 септември 2009 г., стр. 107.



17279/3/09 REV 3 ADD 1 md/nm 3
DG G 2B BG

В съответствие с член 294, параграф 5 от Договора за функционирането на ЕС, на
8 март 2010 г. Съветът прие позицията си на първо четене с квалифицирано 
мнозинство.

II. ЦЕЛИ

Целта на предложението е да се промени правната рамка на Общността в частта, която 
се отнася до прилагането на принципа за равно третиране на жените и мъжете по 
отношение на самостоятелно заетите лица и техните съпруги/съпрузи.

Предложението има за цел подобряване на социалната закрила на самостоятелно 
заетите лица с оглед премахване на факторите, възпиращи предприемачеството при 
жените. Освен това предложението цели да повиши социалната закрила на 
„помагащите съпруги/съпрузи“, които често работят редовно със самостоятелно 
заетото лице, без да се ползват от съответните права.

Основните елементи на предложението са следните:

- определението на „помагащи съпрузи“ е изменено, за да обхване 
партньорите, съжителстващи на семейни начала (тоест двойките, които не са 
сключили брак), когато и доколкото това партньорство се признава от 
националните законодателства;

- съгласно разпоредбите на член 7 самостоятелно заетите жени и 
помагащите съпруги могат, по тяхно искане, да имат право на същия 
период на отпуск по майчинство като работниците или служителите (вж. 
Директива 92/85/ЕИО);

- съгласно разпоредбите на член 6 помагащите съпруги/съпрузи могат, по 

тяхно искане, да се ползват поне от същото равнище на социална закрила 

като самостоятелно заетите лица.
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След като бъде приета, директивата ще отмени Директива 86/613/ЕИО 4 и се прилага по 

отношение на аспектите, които не са обхванати от Директиви 2006/54/ЕО, 2004/113/ЕО 

и 79/7/ЕИО, с цел по-ефективно прилагане на принципа на равното третиране на 

жените и мъжете, които упражняват дейност като самостоятелно заети лица, или 

помагат за упражняването на такава дейност.

III. АНАЛИЗ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

1. Общи бележки:

а) Позиция на Комисията относно измененията на Европейския парламент

Европейският парламент прие 30 изменения (изменения 1—16, 18—19, 

21—28, 36, 39, 40, 46) на предложението на Комисията. В хода на разискванията 

на пленарно заседание Комисията посочи, че може да приеме 15 от тези 

изменения изцяло, частично или след преформулиране (изменения 1, 2, 3, 4, 7, 9, 

12, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 27, 28). Останалите изменения  (изменения 5, 6, 8, 10, 11, 

14, 16, 19, 24, 25, 26, 36, 39, 40, 46) обаче са неприемливи за Комисията.

2. Позиция на Съвета на първо четене

Съветът би могъл да приеме 10 от предложените от Европейския парламент

изменения изцяло, частично или след преформулиране, а именно:

                                               
4 Директива 86/613/ЕИО на Съвета от 11 декември 1986 г. за прилагане принципа на 

равното третиране на мъжете и жените, извършващи дейности в качеството на 
самостоятелно заети лица, включително и в сектора на земеделието, както и за закрила 
на самостоятелно заетите жени по време на бременност и майчинство (ОВ L 359, 
19.12.1986 г., стр. 56).
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 Изменение № 4 (съображение № 10 — позоваване на „утвърдително 

действие“): Съветът обаче смята, че понятието „утвърдително действие“ 

следва да се замени с „положително действие“ в съответствие с член 3 от 

Директива 2006/54/ЕО (съображение № 14 от неговата позиция на първо 

четене);

 Изменение № 9 (съображение № 18 — уточнение в текста, което да се 

отнася до самостоятелно заетите лица и помагащите съпруги/съпрузи):

освен това в съображение № 21 от позицията си на първо четене Съветът

включи и партньорите на семейни начала на самостоятелно заетите лица 

(когато и доколкото са признати от националното законодателство);

 Изменение № 12 (член 4 — добавено е упоменаване на необходимостта да се 

насърчава дух на предприемачество сред жените): Съветът изрази съгласие с 

Европейския парламент, че е препоръчително да се упомене стартирането на 

стопанска дейност от жените, като се отчита огромната разлика в 

представянето на половете в сферата на предприемачеството (член 5 от 

позицията на Съвета на първо четене);

 Изменения № 13 и 39 (член 5 — добавяне на думата „между“ преди 

„партньори на семейни начала“): Съветът изрази съгласие с Европейския 

парламент, че от това добавяне ще стане по-ясно, че условията за стартиране 

на стопанска дейност следва да са едни и същи, независимо от гражданското 

състояние (член 6 от позицията на Съвета на първо четене);

 Изменение № 18 (нов член 7а относно признаването на работата на 

помагащите съпруги/съпрузи): Съветът включи същината на това изменение 

в съображение № 8 в позицията си на първо четене;

 Изменение № 22 (член 10, параграф 2, нова буква ва)): Съветът смята, че 

думата „равностоен“ следва да се замени със „съответстващ“ (член 11, 

параграф 2, буква г) от позицията на Съвета на първо четене);
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 Изменение № 23 (вмъква се нова разпоредба (нов член 10а) относно 

интегриране на принципа на равенство между половете): Съветът сметна, че 

тази нова разпоредба ще бъде стъпка напред спрямо съществуващата 

директива (член 12 от позицията на Съвета на първо четене);

 Изменение № 27 (член 14, параграф 2): Съветът би могъл да съгласи с 

първата част на изменението, което въвежда елемент на условност („ако е 

оправдано от конкретни трудности...“), но смята намаляването на 

допълнителния период до една година за неприемливо. Освен това Съветът 

не приема удължаването на допълнителния период да се отнася до всички 

разпоредби на директивата (член 16, параграф 2 от позицията на Съвета на 

първо четене);

 Изменение № 28 (нов член 14а — минимални изисквания): Съветът включи 

същността на това изменение в съображение № 22 в позицията си на първо 

четене).

Съветът обаче не сметна за препоръчително да се възприемат следните 

изменения:

 № 1 (съображение № 4 — позоваване на необходимостта да се подобри 

положението на помагащите съпруги/съпрузи в занаятчийството, 

търговията, малките и средните предприятия и свободните професии):

Съветът не смята за необходимо изричното посочване на тези сектори 

(съображение № 4 от позицията му на първо четене);



17279/3/09 REV 3 ADD 1 md/nm 7
DG G 2B BG

 № 2 (ново съображение 4a): Съветът не смята за уместно въвеждането на 
система за задължително регистриране на помагащите съпруги/съпрузи.
Освен това, в съображение № 16 от позицията на Съвета на първо четене се 
посочва, че помагащите съпруги/съпрузи или партньорите, съжителстващи 
на семейни начала, които имат достъп до система за социална закрила, също 
следва да имат право да се ползват от социална закрила. От държавите-
членки следва да се изисква да предприемат необходимите мерки за 
организиране на тази социална закрила в съответствие с националното 
законодателство. По-конкретно, държавите-членки са тези, които решават 
дали тази социална закрила следва да се прилага задължително или на 
доброволен принцип);

 № 3 (ново съображение 7б): Съветът не смята за уместно да се въвежда 
задължение, което да предвижда ясно определен статут за помагащите 
съпруги/съпрузи и да определя правата им;

 № 5 (съображение № 11): Съветът не смята за необходимо да изменя 
настоящата формулировка на сега действащата Директива 86/613/ЕИО 
(съображение № 13 от позицията му на първо четене);

 № 6 (съображение № 12): Съветът смята това изменение за излишно, тъй 
като съгласно установената съдебна практика, когато упражняват 
националните си правомощия, държавите-членки трябва да спазват правото 
на Общността така, както се тълкува от Съда;
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 № 7 (съображение № 13): Съветът не смята за уместно да се предвижда, че 
нивото на закрила на помагащите съпруги/съпрузи следва да е 
пропорционално на степента на тяхното участие в дейностите на 
самостоятелно заетото лице в семейния бизнес. Съветът смята, че 
държавите-членки следва да организират тази социална закрила в 
съответствие с националното законодателство и в частност да решат, че тази 
социална закрила може да е пропорционална на участието в  дейностите на 
самостоятелно заетото лице и/или размера на вноските (съображение № 16 в 
позицията на Съвета на първо четене);

 № 8 (съображение № 16): Съветът не можеше да приеме това изменение, тъй 
като смята, че позоваването на качеството и дългосрочната устойчивост на 
системите за социална закрила следва да се запази (съображение № 19 от 
позицията на Съвета на първо четене);

 № 10 (член 2, параграф 1, буква а)): Съветът сметна за уместно да заличи 
това определение и да го премести в нов член (член 2 от позицията на 
Съвета на първо четене), отнасящ се до обхвата на директивата. Освен това 
Съветът не смята за уместно позоваването на сектори като земеделието, 
свободните професии, занаятчийството и малките и средни предприятия, тъй 
като счита, че няма сериозно основание да се изменя текстът на 
определението в сега действащата директива;

 Изменение № 11 (член 3, параграф 1): Съветът не смята за необходимо 
управлението на стопанска дейност да се добавя към ситуациите, в които 
следва да се прилага принципът на недискриминация, тъй като не вижда 
сериозно основание за промяна на съществуващата разпоредба по 
Директива 86/113/ЕИО (член 4, параграф 1 от позицията на Съвета на първо 
четене);
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 Изменения № 14 и 40 (член 6): Въпреки че може да се съгласи да се добави 
позоваване на партньорите, съжителстващи на семейни начала, Съветът не е 
в състояние да приеме изложените в изменението условия, отнасящи се до 
социалната закрила, тъй като смята, че държавите-членки решават дали тази 
социална закрила следва да бъде прилагана задължително или на 
доброволен принцип (както е обяснено по-нататък в съображение № 16 от 
позицията на Съвета на първо четене);

 Изменение № 15 (член 7, параграф 1 относно продължителността на отпуска 
по майчинство): Съветът смята, че директивата следва да предвижда не 
специално определени периоди на отпуск по майчинство по личен избор, 
тъй като това би било намеса в сега действащото и бъдещото национално 
законодателство, а адекватно обезщетение при майчинство, което да дава 
възможност за прекъсване на професионалната дейност поради бременност 
(член 8, параграф 1 от позицията на Съвета на първо четене);

 Изменение № 16 (член 7, параграф 3): Съветът смята, че подобна разпоредба 
не би внесла яснота и би довела до правна несигурност, тъй като 
основанията за дискриминация трябва да са известни (член 8, параграф 3 от 
позицията на Съвета на първо четене);

 Изменение № 19 (член 8, параграф 1): добавяне на думата „ефективен“.

Съветът смята, че текстът следва да се приведе в съответствие със 

съществуващите разпоредби в Директиви 2006/54/EО и 2004/113/EО (член 9, 

параграф 1 от позицията на Съвета на първо четене)

 Изменение № 21 (член 10, параграф 2 — позоваване на органа, посочен в 

параграф 1): Съветът смята, че следва да се използва формулировката в 

предложението на Комисията („органи“), за да стане ясно, че посочените в 

член 10, параграф 2 органи следва да същите, като тези, отговарящи за 

Директиви 2004/113/EО и 2006/54/EО (член 11, параграф 2 от позицията на 

Съвета на първо четене);
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 Изменение № 24 (член 11 — позоваване на интернет като средство за 

разпространяване на информация): Съветът не вижда смисъл да се променя 

текстът на предложението на Комисията, който е същият, като 

съществуващите разпоредби в Директиви 2006/54/EО и 2004/113/EО (член 

13 от позицията на Съвета на първо четене);

 Изменение № 25 (член 13, параграф 1 — краен срок за съобщаване на 

информация относно прилагането на директивата и за доклада на Комисията 

относно директивата): Съветът не приема съкращаването на крайния срок в 

предложението на Комисията (член 15 от позицията на Съвета на първо 

четене);

 Изменение № 26 (член 13, (нов) — преразглеждане на директивата): Съветът

не смята за необходимо да се предвиди клауза за преразглеждане;

 Изменение № 36 (член 2а (нов) — забрана на каквато и да е дискриминация, 
основана на брачно или семейно положение): Съветът не смята за уместно 
да вземе предвид това изменение поради същите причини като отнасящите 
се до изменение № 6;

 Изменение № 46 (член 7, параграф 4 — разпоредба относно достъпа до 
национални социални услуги в допълнение към обезщетението при 
майчинство): Съветът не прие това изменение, защото смята, че държавите-
членки следва да могат да гарантират, че достъпът до тези социални услуги 
е алтернатива или част от обезщетението при майчинство (член 8, параграф 
4 от позицията на Съвета на първо четене).

Комисията прие позицията на Съвета на първо четене.
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3. Конкретни бележки

Социална закрила (член 7 и съображение № 16 от позицията на Съвета на 
първо четене)

Съветът е на едно мнение с Парламента относно принципа, че, предвид участието 
им в семейна стопанска дейност, съпругите/съпрузите или партньорите, 
съжителстващи на семейни начала, когато и доколкото последните са признати от 
националното законодателство, на самостоятелно заети лица с достъп до система 
за социална закрила също следва да имат право да се ползват от социална закрила.

Съветът смята, че от държавите-членки следва да се изисква да предприемат 
необходимите мерки за организиране на тази социална закрила в съответствие с 
националните им законодателства. По-конкретно, държавите-членки следва да 
решават дали тази социална закрила следва да се прилага задължително или на 
доброволен принцип, като тя следва да се предоставя само при искане от страна 
на помагащите съпруги/съпрузи и партньори, съжителстващи на семейни начала.

Държавите-членки следва да имат възможност да предвидят социална закрила, 
която е  пропорционална на участието в дейностите на самостоятелно заетото 
лице и/или на размера на вноските.

Без да се засягат разпоредбите на настоящата директива, държавите-членки 
следва също така да могат да запазят националните разпоредби, с които достъпът 
до специални системи за социална закрила или до определени равнища на 
закрила, в т.ч. специални условия за финансиране, се ограничава до определени 
групи самостоятелно заети лица или професии, при условие че съществува достъп 
до обща система.
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Обезщетения при майчинство и услуги по временно заместване (член 8,  

съображения № 17 и 18 от позицията на Съвета на първо четене)

Съветът споделя виждането на Парламента, че предвид икономическата и 

физическата им уязвимост, на бременните самостоятелно заети лица и бременни 

съпруги или жени — партньори на семейни начала е необходимо да се даде 

отпуск по майчинство с достатъчна продължителност, за да се гарантира 

нормално протичане на бременността и физическо възстановяване на майката 

след нормално раждане.

Същевременно, предвид статута им на самостоятелно заети лица, Съветът не 

смята за уместно да се предвижда, че самостоятелно заетите жени и по аналогия 

помагащите съпруги или жени — партньори на семейни начала на самостоятелно 

заети лица следва да имат право, по тяхно искане, на отпуск по майчинство със 

същата продължителност, като предвидения в Директива 92/85/ЕИО. Тази 

директива се отнася само до служители, които са обект на разпоредби, различни 

от тези относно самостоятелно заетите жени.

По тази причина Съветът смята, че ще е по-уместно да се предвиди самостоятелно 

заетите жени и съпругите или жените — партньори на семейни начала да 

получават, в съответствие с националното законодателство, адекватно 

обезщетение при майчинство, което да позволява прекъсване на професионалната 

им дейност поради бременност или майчинство за поне 14 седмици.

Държавите-членки следва да запазят компетентността си да организират 

отпускането на такива обезщетения, в това число да определят размера на 

вноските, както и всички мерки по отношение на обезщетенията и плащанията, 

при условие че са спазени минималните предписания на директивата. По-

конкретно, те следва да могат да определят периода преди и/или след раждане, 

през който се предоставя право на обезщетения при майчинство. Освен това те 

следва да решават дали при определянето на размера на вноските и/или 

обезщетенията следва да се вземе предвид икономическото положение на 

съответното лице или семейство.
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Нещо повече, Съветът смята, че за да се отрази спецификата на самостоятелната 
заетост, самостоятелно заетите жени и съпругите или жените — партньори на 
семейни начала, когато и доколкото последните са признати от националното 
законодателство, на самостоятелно заети лица следва да получат достъп, в 
рамките на възможното, до съществуващи услуги, осигуряващи временно 
заместване, което позволява прекъсване на професионалната им дейност поради 
бременност или майчинство, или до всякакви съществуващи национални 
социални услуги. Достъпът до тези услуги може да се разглежда като алтернатива 
на обезщетението при майчинство или като част от него.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Съветът смята, че позицията му на първо четене относно прилагането на принципа на 
равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на 
самостоятелно заети лица, представлява балансирано и реалистично решение на 
въпросите, обхванати в предложението на Комисията, по-конкретно предвид 
необходимостта от ненамеса в организацията на системите за социална сигурност на 
държавите-членки или тяхното финансиране.

Съветът счита, че изложените в настоящата позиция разпоредби следва да спомогнат за 
преодоляване на пречките пред достъпа на жените до самостоятелна заетост, като 
улесняват по този начин съвместяването на самостоятелната заетост и семейните 
отговорности.

Съветът се надява на конструктивна дискусия с Европейския парламент с оглед 
постигане на окончателно съгласие по тази важна директива.

______________________
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СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Брюксел, 26 февруари 2010 г. (01.03)
(OR. fr)

Междуинституционално досие:
2008/0192 (COD)

6324/10

CODEC 107
SOC 99

БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ „I/A“
От: Генералния секретариат на Съвета
До: КОРЕПЕР/СЪВЕТА
Относно: Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за 

прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които 
извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на 
Директива 86/613/ЕИО (първо четене) (ЗА+И)
— Приемане
а) на позицията на Съвета
б) на изложението на мотивите на Съвета

1. На 6 октомври 2008 г. Комисията представи на Съвета посоченото по-горе 

предложение1, което се основава на член 141, параграф 3 от Договора за ЕО.

2. Европейският икономически и социален комитет даде становището си на 24 март 

2009 г.2

3. Европейският парламент даде становището си на първо четене на 6 май 2009 г.3

                                               
1 Док. 13981/08 SOC 574 CODEC 1284.
2 ОВ С 228, 22/9/2009 г., стр. 107.
3 Док. 8840/09 CODEC 552 SOC 259.
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4. На своето 2980-о заседание от 30 ноември 2009 г. Съветът по заетост, социална 

политика, здравеопазване и потребителски въпроси постигна политическо съгласие за 

позицията на Съвета на първо четене по горното предложение за директива.

5. Комитетът на постоянните представители се приканва да предложи на Съвета:

- да приеме общата позиция и изложението на мотивите, поместени съответно в 

документи 17279/09 и 17279/09 ADD 1, като точка „А“ от дневния ред на някое от 

следващите си заседания, при въздържание на делегацията на Обединеното 

кралство.

- да реши да включи в протокола от същото заседание изявлението, което се съдържа 

в допълнението към настоящата бележка.

____________________
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СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Брюксел, 26 февруари 2010 г.

Междуинституционално досие:
2008/0192 (COD)

6324/10
ADD 1

CODEC 107
SOC 99

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ „I/A“
От: Генералния секретариат на Съвета
До: КОРЕПЕР/СЪВЕТА
№ предл. Ком.: 13981/08 SOC 574 CODEC 1284
Относно: Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за 

прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които 
извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна 
на Директива 86/613/ЕИО (първо четене) (ЗА + И)
— Приемане
а) на общата позиция
б) на изложението на мотивите на Съвета
— Изявление

Изявление на делегацията на Белгия относно член 7, параграф 4

Делегацията на Белгия заявява, че нейната ваучерна система за заплащане на услуги („titres-

services“) следва да се разглежда като национална социална услуга за целите на член 7, 

параграф 4.

_________________
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СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Брюксел, 3 март 2010 г. (04.03)
(OR. fr)

Междуинституционално досие:
2008/0192 (COD)

6324/10 
COR 1

CODEC 107
SOC 99

ПОПРАВКА КЪМ БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ „I/A“
От: Генералния секретариат на Съвета
До: КОРЕПЕР/СЪВЕТА
Относно: Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за 

прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които 
извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на 
Директива 86/613/ЕИО (първо четене) (ЗА+И)
— Приемане
а) на позицията на Съвета
б) на изложението на мотивите на Съвета

Страница 2, точка 5, първо тире:

Вместо:

„- да приеме общата позиция и изложението на мотивите, поместени съответно в 

документи 17279/09 и 17279/09 ADD 1, като точка „А“ от дневния ред на някое от 

следващите си заседания, при въздържание на делегацията на Обединеното кралство;“

да се чете:

„- да приеме общата позиция и изложението на мотивите, поместени съответно в 

документи 17279/09 и 17279/09 ADD 1, като точка „А“ от дневния ред на някое от 

следващите си заседания, при въздържание на делегацията на Обединеното кралство, 

делегацията на Унгария и делегацията на Германия;“.
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ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 

Брюксел, 22.3.2010 
COM(2010)99 окончателен 

2008/0192 (COD) 

  

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
 

съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз 

 
относно 

позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на предложението за 
Директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на принципа на 
равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на 

самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО 
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2008/0192 (COD) 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
 

съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз 

 
относно 

позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на предложението за 
Директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на принципа на 
равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на 

самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО 

1. ИСТОРИЯ НА ДОСИЕТО 

На 3 октомври 2008 г. Комисията прие Предложение за директива на Европейския 
парламент и на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и 
жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за 
отмяна на Директива 86/613/ЕИО (СOM(2008) 636). 

Това предложение беше изпратено на Европейския парламент и на Съвета на 
3 октомври 2008 г. 

Европейският икономически и социален комитет прие становището си на 24 март 
2009 г. 

Европейският парламент прие становището си на 6 май 2009 г. на първо четене. 

По време на обсъжданията в пленарно заседание Комисията изложи позицията си 
относно предложените изменения. Комисията не прие официално изменено 
предложение вследствие становището на Европейския парламент. 

Съветът прие своята позиция на първо четене на 8 март 2010 г. с квалифицирано 
мнозинство. 

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 

С предложението се цели изменение на законодателната рамка на Общността в частта, 
която се отнася до прилагането на принципа за равно третиране на жените и мъжете по 
отношение на самостоятелно заетите лица и техните съпрузи. 

С него се внасят съществени изменения по отношение на действащата директива от 
1986 г. На първо място, с предложението се разширява обхватът на понятието за 
съпрузи, като в него се включват и партньорите, съжителстващи на семейни начала, 
доколкото последните са признати като такива от националното законодателство. На 
второ място, в предложението се предвижда, че с оглед на приноса си за семейния 
бизнес помагащите съпрузи на самостоятелно заети лица трябва да могат по свое 
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искане да се ползват от същото ниво на закрила като самостоятелно заетите лица. На 
последно място, предложението предвижда, че самостоятелно заетите жени и 
помагащите съпруги следва да имат право, по тяхно искане, на отпуск по майчинство с 
продължителност равна на предвидената в директивата относно закрилата на 
бременните работнички (14 седмици) и при обезщетение равностойно на 
обезщетението за отпуск по болест. 

3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ПЪРВО 
ЧЕТЕНЕ 

3.1. Общи бележки  

Комисията отчита, че предложението на Съвета на първо четене се различава 
значително от предложението на Комисията и от становището на Европейския 
парламент, най-вече що се отнася до социалната закрила за помагащите съпрузи. По-
конкретно, докато Комисията и Европейският парламент считат, че съпрузите трябва да 
могат да се ползват с ниво на социална закрила, равностойно на това на самостоятелно 
заетото лице, позицията на Съвета гарантира само достъп до „социална закрила“ за 
помагащите съпрузи. 

Що се отнася до отпуска по майчинство за самостоятелно заети лица и помагащи 
съпрузи, позицията на Съвета се приближава повече до изменението, прието от 
Европейския парламент и одобрено от Комисията, в което се възприема принципът за 
адаптиране към специфичните нужди на засегнатите лица. Въпреки това позицията на 
Съвета по член 7, параграф 3 относно достатъчното равнище на обезщетението за 
отпуск по майчинство се отдалечава допълнително от позициите на Комисията и на 
Европейския парламент. 

3.2. Резултат от измененията, приети от Европейския парламент на първо 
четене 

3.2.1. Изменения, включени в измененото предложение и в позицията на Съвета на 
първо четене 

В позицията на Съвета са възприети следните изменения на ЕП в разпоредителната 
част от предложението, които са били приети и от Комисията: 

- изменение 12: допълнение в текста на разпоредбата, предвиждаща позитивни 
действия, с което се упоменава изрично целта за насърчаване на предприемаческия дух 
у жените; 

- изменение 13: уточняваща редакция по отношение на условията за създаване на 
дружество; 

- изменение 15: приетият от Съвета текст конкретизира съобразяването на разпоредбите 
със специфичните потребности на самостоятелно заетите жени и помагащите съпруги; 

- изменение 18: признаването на труда на помагащите съпрузи е упоменато и в 
съображение 7 от приетия от Съвета текст; 
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- изменение 22: допълнение относно компетентността на националните органи за равно 
третиране по отношение на обмена на информация с европейските органи на 
съответното равнище; 

- изменение 23: въвеждане на нов член относно включването на въпроси в областта на 
равенството между мъжете и жените в различните политики; 

- изменение 27: изискване за наличие на „конкретни затруднения“, за да се ползват 
държавите-членки с допълнителен период за съобразяване с разпоредбите на 
директивата; 

- изменение 28: добавяне на нов член относно естеството на „минималните изисквания“ 
на предложението. 

3.2.2. Изменения, които са включени в измененото предложение, но не са възприети 
в позицията на Съвета на първо четене 

- изменения 21 и 22 относно органа за равно третиране: Комисията прие тези изменения 
по същество. Съветът обаче пожела текстът на тази стандартна разпоредба да бъде 
уеднаквен с най-скорошния текст в областта на равенството между мъжете и жените 
(преработената директива1). Комисията прие този принцип. 

3.3. Нови разпоредби, въведени от Съвета и позиция на Комисията по тях 

По-специално внимание заслужават две разпоредби в позицията на Съвета на първо 
четене , тъй като те съществено се отдалечават по съдържание от предложението на 
Комисията и от становището на Европейския парламент. Става въпрос за член 6 и член 
7, параграф 3 от текста на позицията на Съвета, които се отнасят съответно за 
социалната закрила за помагащите съпрузи и за обезщетението за отпуск по 
майчинство за самостоятелно заетите жени и помагащите съпруги. 

Що се отнася до член 6, Комисията защити своето предложение да се предостави на 
помагащите съпрузи ниво на социална закрила, което е равностойно на предоставеното 
на самостоятелно заетите лица. Предвид факта, че помагащите съпрузи обикновено 
участват в дейностите на дружеството, всеки по-различен подход би попречил на 
постигането на целите на предложението, а именно - прилагането на принципа за равно 
третиране между жените (огромно мнозинство от помагащите съпрузи са жени) и 
мъжете (мнозинството - 2/3 - от самостоятелно заетите лица са мъже). 

По време на преговорите в Съвета стана ясно, че въвеждането на каквито и да е 
критерии за сравнение между нивото на закрила, предоставено на самостоятелно 
заетите лица и на помагащите съпрузи, би срещнало съпротивата на голяма част от 
държавите-членки. Поради това Комисията подчерта, че става въпрос за съществено 
изменение в нейния текст, което понижава степента на амбициозност на целите в него, 
но че въпреки това тя ще подкрепи Съвета, за да помогне за постигането на 
политическо споразумение, което в противен случай не би било възможно. Всъщност 
Комисията счете, че приетият от Съвета текст представлява значителен напредък 

                                                 
1 Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на 

принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на 
заетостта и професиите (преработена), ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23. 
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спрямо настоящото положение, както за самостоятелно заетите лица, така и за 
помагащите съпрузи. За самостоятелно заетите лица и помагащите съпрузи новата 
разпоредба относно обезщетението за отпуск по майчинство въвежда за първи път на 
равнище ЕС правото на обезщетение, с което се цели да се направи възможно 
прекъсването на професионалната дейност за период от най-малко 14 седмици. Що се 
отнася конкретно до помагащите съпрузи и съжителстващите на семейни начала, 
приетата от Съвета разпоредба предоставя на помагащите съпрузи и на 
съжителстващите на семейни начала правото на пряк достъп до социална закрила, 
независимо от вида система и от евентуалното ползване на „производна“ закрила 
(посредством самостоятелно заетото лице). 

Също така Комисията отчете факта, че предвид принципното противопоставяне на две 
от държавите-членки на всеки законодателен текст в тази област, Съветът не би могъл 
да вземе единодушно решение. 

По време на заседанието на Съвета на Европейския съюз от 30 ноември 2009 г. 
председателството измени компромисното си предложение, като включи предложение 
да се остави на държавите-членки изборът на равнище на обезщетението за отпуск по 
майчинство. И в този случай Комисията не се противопостави, за да не възпрепятства 
постигането на политическо споразумение в Съвета. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

Предвид изложеното дотук и като счита, че позицията на Съвета на първо четене не 
съответства на някои от основните цели на нейното предложение, Комисията е на 
мнение, че единственият начин да помогне за продължаването на процедурата е като не 
представи възражения срещу текста на позицията на Съвета на първо четене. 
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