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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 20../…/EU

af …

om anvendelse af princippet om ligebehandling 

af mænd og kvinder i selvstændige erhverv 

og om ophævelse af direktiv 86/613/EØF

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 157, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

efter den almindelige lovgivningsprocedure2, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               

1 EUT C 
2 Europa-Parlamentets holdning af … (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse 

af … .
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(1) Rådets direktiv 86/613/EØF af 11. december 1986 om anvendelse af princippet om ligebe-

handling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv, herunder i landbrugserhverv, samt 

om beskyttelse af kvinder i selvstændige erhverv i forbindelse med graviditet og barsel1

sikrer anvendelse i medlemsstaterne af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i 

selvstændige erhverv eller medhjælpende mænd og kvinder i sådanne erhverv. For så vidt 

angår selvstændige erhvervsdrivende og selvstændige erhvervsdrivendes ægtefæller, har 

direktiv 86/613/EØF ikke været effektivt, og dets anvendelsesområde bør tages op til for-

nyet overvejelse, eftersom forskelsbehandling på grund af køn og chikane også finder sted 

på områder uden for lønnet arbejde. Af hensyn til klarheden bør direktiv 86/613/EØF er-

stattes af dette direktiv.

(2) I sin meddelelse af 1. marts 2006 med en køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd

bebudede Kommissionen, at den med henblik på at skabe bedre forvaltning for ligestilling 

mellem mænd og kvinder ville gennemgå eksisterende EU-ligestillingslovgivning, der ikke 

er omfattet af omarbejdningen i 2005, med henblik på at ajourføre, modernisere og om 

nødvendigt omarbejde den. Direktiv 86/613/EØF var ikke omfattet af omarbejdningen.

                                               

1 EFT L 359 af 19.12.1986, s. 56.
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(3) I konklusionerne af 5. og 6. december 2007 om afbalancerede roller for kvinder og mænd i 

henseende til job, vækst og social sammenhængskraft opfordrede Rådet Kommissionen til 

at overveje behovet for om nødvendigt at revidere direktiv 86/613/EØF for at sikre rettig-

heder i forbindelse med moderskab og faderskab for selvstændige erhvervsdrivende og de-

res medhjælpende ægtefæller.

(4) Europa-Parlamentet har konsekvent opfordret Kommissionen til at revidere direktiv 

86/613/EØF, navnlig for at øge beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med barsel for 

selvstændige erhvervsdrivende kvinder og forbedre situationen for selvstændige erhvervs-

drivendes ægtefæller inden for landbruget.

(5) I sin meddelelse af 2. juli 2008, Den nye sociale dagsorden: Muligheder, adgang og solida-

ritet i det 21. århundredes Europa, har Kommissionen bekræftet behovet for en indsats mod

kønsforskellen på iværksætterområdet og for at gøre det lettere at forene privatliv og ar-

bejdsliv.
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(6) Der findes allerede en række retsakter om gennemførelse af princippet om ligebehandling 

af mænd og kvinder, som omfatter selvstændig erhvervsvirksomhed, navnlig Rådets direk-

tiv 79/7/EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebe-

handling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring1 og Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige mulig-

heder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og er-

hverv (omarbejdning)2. Nærværende direktiv bør derfor ikke finde anvendelse på områder, 

som allerede er dækket af andre direktiver.

(7) Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes ret til at tilrettelægge deres sociale beskyttel-

sessystemer. Medlemsstaternes enekompetence med hensyn til at tilrettelægge deres socia-

le beskyttelsessystemer omfatter bl.a. beslutninger om etablering, finansiering og forvalt-

ning af sådanne systemer og hertil knyttede institutioner samt om substansen i ydelserne og 

leveringen af disse, niveauet for bidragene samt adgangsbetingelserne.

                                               

1 EFT L 6 af 10.1.1979, s. 24.
2 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23.
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(8) Dette direktiv bør finde anvendelse på selvstændige erhvervsdrivende og deres ægtefæller 

eller deres livsledsagere, hvis og i det omfang disse anerkendes i national ret, når disse på 

vilkår fastsat i den nationale lovgivning sædvanligvis deltager i virksomhedens aktiviteter. 

For at forbedre situationen for disse selvstændige erhvervsdrivendes ægtefæller og livsled-

sagere, hvis og i det omfang disse anerkendes i national ret, bør deres arbejde anerkendes. 

(9) Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på områder, der er dækket af andre direktiver om 

gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder, herunder særlig Rå-

dets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om lige-

behandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjene-

steydelser1. Bl.a. finder artikel 5 i direktiv 2004/113/EF om forsikring og lignende finan-

sielle ydelser fortsat anvendelse.

(10) Med henblik på at forebygge forskelsbehandling på grund af køn bør dette direktiv finde 

anvendelse på både direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling. Chikane 

og sexchikane bør betragtes som forskelsbehandling og derfor forbydes.

(11) Dette direktiv bør ikke berøre de rettigheder og pligter, der følger af den ægteskabelige 

eller familiemæssige stilling, som defineret i national ret.

                                               

1 EUT L 373 af 21.12.2004, s. 37.
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(12) Princippet om ligebehandling bør dække forbindelserne mellem den selvstændige er-

hvervsdrivende og tredjemand inden for rammerne af dette direktiv, men ikke forbindelser 

mellem den selvstændige erhvervsdrivende og hans eller hendes ægtefælle eller livsledsa-

ger.

(13) Inden for selvstændig erhvervsvirksomhed betyder anvendelse af princippet om ligebe-

handling, at der ikke må finde forskelsbehandling sted på grund af køn i forbindelse med 

oprettelse, indretning eller udvidelse af en virksomhed eller påbegyndelse eller udvidelse 

af enhver anden form for selvstændig erhvervsvirksomhed.

(14) Medlemsstater kan, jf. artikel 157, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funk-

tionsmåde, opretholde eller vedtage foranstaltninger, som tager sigte på at indføre speci-

fikke fordele, der har til formål at gøre det lettere for det underrepræsenterede køn at indle-

de selvstændig erhvervsvirksomhed eller at forebygge eller kompensere for ulemper i deres 

erhvervsmæssige karrierer. I princippet bør foranstaltninger såsom positiv særbehandling, 

der har til formål at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder i praksis, ikke betragtes som 

krænkelser af det retlige princip om ligebehandling af mænd og kvinder.
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(15) Det er nødvendigt at sikre, at betingelserne for at oprette et selskab mellem ægtefæller eller 

mellem livsledsagere, hvis og i det omfang disse anerkendes i national ret, ikke er mere re-

striktive end betingelserne for at oprette et selskab mellem andre personer.

(16) Med henblik på deres deltagelse i familievirksomhedens aktiviteter bør selvstændige er-

hvervsdrivendes ægtefæller eller livsledsagere, hvis og i det omfang disse anerkendes i na-

tional ret, der har adgang til et socialt beskyttelsessystem, efter anmodning også omfattes 

af social beskyttelse. Medlemsstaterne bør forpligtes til at træffe de nødvendige foranstalt-

ninger for at tilrettelægge denne sociale beskyttelse i overensstemmelse med national lov-

givning. Det er især op til medlemsstaterne at beslutte, hvorvidt denne sociale beskyttelse 

gennemføres på obligatorisk eller frivillig basis. Medlemsstaterne kan bestemme, at den 

sociale beskyttelse kan være proportional med deltagelsen i den selvstændige erhvervsdri-

vendes aktiviteter og/eller niveauet for bidrag. Med forbehold af dette direktiv kan med-

lemsstaterne opretholde nationale bestemmelser, der begrænser adgangen til særlige socia-

le sikringsordninger, eller til et vis grad af beskyttelse, herunder særlige finansieringsbe-

tingelser for visse grupper af selvstændige erhvervsdrivende eller professioner, forudsat at 

der er adgang til en generel ordning.
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(17) Gravide selvstændige erhvervsdrivendes og gravide ægtefællers og livsledsageres, hvis og 

i det omfang disse anerkendes i national ret, økonomiske og fysiske sårbarhed gør det nød-

vendigt at give dem ret til barselsydelser. Medlemsstaterne kan dog stadig tilrettelægge så-

danne ydelser, herunder fastsætte niveauet for bidrag, og alle ordninger vedrørende ydelser 

og udbetalinger, forudsat at de opfylder minimumskravene i dette direktiv. Navnlig kan de 

bestemme, hvor længe før og/eller efter fødsel der gives ret til barselsydelser. Endvidere 

kan der tages hensyn til den pågældende persons eller families økonomiske forhold ved 

fastsættelsen af bidrag og/eller ydelser.
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(18) For at tage hensyn til de særlige forhold ved selvstændig erhvervsvirksomhed bør kvinde-

lige selvstændige erhvervsdrivende og selvstændige erhvervsdrivendes kvindelige ægtefæl-

ler eller kvindelige livsledsagere, hvis og i det omfang disse anerkendes i national ret, så 

vidt muligt gives adgang til enhver eksisterende afløsningsordning, der tillader afbrydelse 

af erhvervsaktiviteten som følge af graviditet eller moderskab eller til eksisterende nationa-

le sociale tjenesteydelser. Adgang til disse ordninger kan være et alternativ til eller en del 

af barselsydelsen.

(19) Det er blevet afgørende for de europæiske sociale modellers finansielle bæredygtighed på 

lang sigt, at velfærdsordningerne effektiviseres, og det skal navnlig ske ved at forbedre til-

skyndelserne, forvaltningen og evalueringen og foretage en prioritering af udgiftsprogram-

merne. Medlemsstaterne bør i forbindelse med udformningen af de foranstaltninger, der er 

nødvendige for at gennemføre dette direktiv, især sørge for at øge og sikre kvaliteten og 

bæredygtigheden på lang sigt af deres sociale beskyttelsessystemer.
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(20) Personer, som har været udsat for forskelsbehandling på grund af køn, bør sikres den for-

nødne retsbeskyttelse. For at sikre en mere effektiv beskyttelse bør foreninger, organisatio-

ner og andre juridiske personer have beføjelse til, efter nærmere bestemmelser fastlagt af 

medlemsstaterne, enten på vegne af eller til støtte for ethvert offer for forskelsbehandling 

at indtræde som part i en sag uden at tilsidesætte nationale procesregler vedrørende repræ-

sentation og retten til forsvar.

(21) Beskyttelse af selvstændige erhvervsdrivende og selvstændige erhvervsdrivendes ægtefæl-

ler eller livsledsagere, hvis og i det omfang disse anerkendes i national ret, mod forskels-

behandling på grund af køn bør styrkes, ved at der i hver medlemsstat er et organ eller flere 

organer med kompetence til at analysere de pågældende problemer, undersøge mulige løs-

ninger og yde ofre praktisk bistand. Det organ eller disse organer kunne være de samme 

som dem, der på nationalt plan har til opgave at forsvare menneskerettighederne eller be-

skytte enkeltpersoners rettigheder eller gennemføre princippet om ligebehandling. 
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(22) Dette direktiv fastsætter mindstekrav og giver derved medlemsstaterne mulighed for at op-

retholde eller indføre gunstigere bestemmelser.

(23) Målet for den påtænkte foranstaltning, nemlig at sikre et fælles højt niveau for beskyttelse 

mod forskelsbehandling i alle medlemsstater, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 

medlemsstaterne og kan derfor bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foran-

staltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Eu-

ropæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, 

går dette direktiv ikke videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål –

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:
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Artikel 1

Emne

1. Dette direktiv fastlægger en ramme for gennemførelse i medlemsstaterne af princippet om 

ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv eller medhjælpende mænd og 

kvinder i sådanne erhverv, for så vidt angår de områder, der ikke er dækket af direktiv 

2006/54/EF og 79/7/EØF.

2. Gennemførelsen af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med 

adgang til og levering af varer og tjenesteydelser er fortsat dækket af direktiv 2004/113/EF.
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Artikel 2

Anvendelsesområde

Dette direktiv vedrører: 

a) selvstændige erhvervsdrivende, navnlig enhver, der på vilkår fastsat i den nationale lov-

givning arbejder i egen virksomhed med gevinst for øje

b) selvstændige erhvervsdrivendes ægtefæller eller selvstændige erhvervsdrivendes livsledsa-

gere, hvis og i det omfang disse anerkendes i national ret, der uden at være lønmodtagere 

eller forretningspartnere sædvanligvis og på vilkår fastsat i den nationale lovgivning delta-

ger i arbejdet i den selvstændige erhvervsdrivendes virksomhed og udfører de samme eller 

supplerende arbejdsopgaver.
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Artikel 3

Definitioner

1. I dette direktiv forstås ved:

a) "direkte forskelsbehandling": at en person behandles ringere på grund af køn, end en 

anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation

b) "indirekte forskelsbehandling": at en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse 

eller praksis stiller personer af det ene køn særlig ufordelagtigt i forhold til personer 

af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis 

er objektivt begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde det er hensigts-

mæssige og nødvendige
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c) "chikane": at der udvises en uønsket adfærd i relation til en persons køn med det 

formål, eller den virkning, at krænke denne persons værdighed og skabe et truende, 

fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima

d) "sexchikane": at der udvises enhver form for verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd 

med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons 

værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende 

eller ubehageligt klima.

Artikel 4

Princippet om ligebehandling

1. Princippet om ligebehandling indebærer, at der ikke finder nogen form for forskelsbehand-

ling sted på grund af køn i den offentlige eller den private sektor, hverken direkte eller in-

direkte, f.eks. i forbindelse med oprettelse, indretning eller udvidelse af en virksomhed 

samt påbegyndelse eller udvidelse af enhver anden form for selvstændig erhvervsvirksom-

hed.
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2. På de i stk. 1 nævnte områder betragtes chikane og sexchikane som forskelsbehandling på 

grund af køn og forbydes derfor. En persons afvisning eller accept af en sådan adfærd må 

ikke anvendes som grundlag for en beslutning, der vedrører den pågældende.

3. På de i stk. 1 nævnte områder betragtes en instruks om at forskelsbehandle en person på 

grund af køn som forskelsbehandling.

Artikel 5

Positiv særbehandling

Medlemsstaterne kan opretholde eller vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 157, 

stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for i praksis at sikre fuld ligestilling 

mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet f.eks. med henblik på at fremme kvinders iværksæt-

tervirksomhed.
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Artikel 6

Oprettelse af et selskab

Med forbehold af de særlige betingelser for adgang til visse erhverv, der gælder på samme måde for 

begge køn, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til, at betingelserne for oprettel-

se af et selskab mellem ægtefæller eller mellem livsledsagere, hvis og i det omfang disse anerken-

des i national ret, ikke er mere restriktive end betingelserne for oprettelse af et selskab mellem an-

dre personer.

Artikel 7

Social beskyttelse

1. Hvor der eksisterer et socialt beskyttelsessystem for selvstændige erhvervsdrivende i en 

medlemsstat, træffer medlemsstaten de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de i arti-

kel 2, litra b), omhandlede ægtefæller og livsledsagere kan omfattes af en social beskyttel-

se i overensstemmelse med national lovgivning.
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2. Medlemsstaterne kan beslutte, om deres sociale beskyttelse som omhandlet i stk. 1 skal 

gennemføres på obligatorisk eller frivillig basis. Medlemsstaterne kan således foreskrive, 

at denne sociale beskyttelse kun gives efter anmodning fra de i artikel 2, litra b), omhand-

lede ægtefæller og livsledsagere.

Artikel 8

Barselsydelser

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at kvindelige selv-

stændige erhvervsdrivende og kvindelige ægtefæller og livsledsagere, som er nævnt i arti-

kel 2, i overensstemmelse med den nationale lovgivning tildeles en passende barselsydelse, 

der tillader afbrydelse af deres erhvervsaktivitet som følge af graviditet eller moderskab i 

mindst 14 uger.

2. Medlemsstaterne kan beslutte, om barselsydelse som omhandlet i stk. 1 skal gives på obli-

gatorisk eller frivillig basis. Medlemsstaterne kan således foreskrive, at denne ydelse kun 

gives efter anmodning fra de i artikel 2 omhandlede kvindelige selvstændige erhvervsdri-

vende eller kvindelige ægtefæller og livsledsagere.
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3. Den i stk. 1 omhandlede ydelse betragtes som passende, hvis den sikrer indkomst på et 

niveau, der mindst svarer til:

a) den ydelse, som den berørte person ville modtage under sygeorlov og/eller

b) det gennemsnitlige tab af indkomst eller fortjeneste i forhold til en sammenlignelig 

forudgående periode inden for et loft, fastsat i henhold til den nationale lovgivning 

og/eller 

c) en hvilken som helst anden i den nationale lovgivning fastsat familierelateret ydelse

inden for et loft, fastsat i henhold til den nationale lovgivning.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at kvindelige selv-

stændige og kvindelige ægtefæller og de i artikel 2 omhandlede livsledsagere så vidt mu-

ligt har adgang til en eksisterende afløsningsordning eller eksisterende nationale sociale 

tjenesteydelser. Medlemsstaterne kan foreskrive, at adgangen til disse tjenesteydelser er et 

alternativ til eller en del af den i nærværende artikels stk. 1 omhandlede ydelse.
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Artikel 9

Klageadgang

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der mener sig påført tab eller skade, fordi princippet om 

ligebehandling tilsidesættes i forhold til den pågældende, kan indgive klage til retslige eller 

administrative instanser, herunder, hvor medlemsstaterne finder det hensigtsmæssigt, til 

forligsinstanser, med henblik på håndhævelse af forpligtelserne i henhold til dette direktiv, 

også selv om det forhold, hvori forskelsbehandlingen angiveligt har fundet sted, er ophørt.

2. Medlemsstaterne sikrer, at foreninger, organisationer og andre juridiske personer, der efter 

kriterierne i deres nationale ret har en legitim interesse i at sikre, at dette direktiv overhol-

des, er berettigede til – enten på vegne af eller til støtte for klageren med dennes godken-

delse – at indtræde som part i klagen til retslige eller administrative instanser med henblik 

på håndhævelse af forpligtelserne i dette direktiv.

3. Stk. 1 og 2 berører ikke nationale regler om tidsfrister for anlæggelse af sager vedrørende 

princippet om ligebehandling.
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Artikel 10

Erstatning eller godtgørelse

Medlemsstaterne indfører i deres nationale retsorden de nødvendige bestemmelser for at sikre en 

reel og effektiv erstatning eller godtgørelse efter medlemsstatens afgørelse for tab og skader, der er 

påført en person som følge af forskelsbehandling på grund af køn, således at den erstatning eller 

godtgørelse har en præventiv virkning og står i et rimeligt forhold til det tab eller den skade, den 

pågældende har lidt. En sådan erstatning eller godtgørelse kan ikke begrænses ved på forhånd at 

fastsætte et maksimumsbeløb.

Artikel 11

Organer for ligebehandling

1. Medlemsstaterne udpeger et eller flere organer til fremme, evaluering og overvågning af 

samt til støtte for ligebehandling af kvinder og mænd uden forskelsbehandling på grund af 

køn, og de træffer de fornødne foranstaltninger hertil. Disse organer kan indgå som en del 

af institutioner, der på nationalt plan har til opgave at forsvare menneskerettighederne eller 

beskytte enkeltpersoners rettigheder eller gennemføre princippet om ligebehandling.
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2. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 omhandlede organers opgaver også omfatter:

a) at give ofre for forskelsbehandling uvildig bistand til at få behandlet deres klager 

over forskelsbehandling under hensyntagen til ofrenes, foreningernes, organisatio-

nernes og andre juridiske personers rettigheder, jf. artikel 9, stk. 2

b) at foretage uvildige undersøgelser af forskelsbehandling

c) at offentliggøre uvildige rapporter og fremsætte henstillinger om ethvert spørgsmål 

vedrørende forskelsbehandling

d) på et passende niveau at udveksle tilgængelige oplysninger med tilsvarende europæi-

ske organer, f.eks. Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvin-

der.
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Artikel 12

Integration af kønsaspektet

Medlemsstaterne tager aktivt hensyn til målsætningen om ligestilling mellem mænd og kvinder ved 

udformningen og gennemførelsen af love og administrative bestemmelser, politikker og aktiviteter 

på de områder, der er omhandlet i dette direktiv.

Artikel 13

Formidling af information

Medlemsstaterne sikrer, at de bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv, og de relevante 

bestemmelser, der allerede finder anvendelse, på hele deres område bringes til de berørte personers 

kendskab ved hjælp af alle egnede midler.
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Artikel 14

Beskyttelsesniveau

Medlemsstaterne kan indføre eller opretholde bestemmelser, som er gunstigere for beskyttelsen af 

princippet om ligebehandling af mænd og kvinder end bestemmelserne i dette direktiv.

Gennemførelsen af dette direktiv berettiger under ingen omstændigheder til at forringe det eksiste-

rende beskyttelsesniveau i medlemsstaterne over for forskelsbehandling på de områder, der er om-

fattet af dette direktiv.
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Artikel 15

Rapporter

1. Medlemsstaterne meddeler senest …* Kommissionen alle tilgængelige oplysninger om 

gennemførelsen af dette direktiv.

Kommissionen udarbejder en sammenfattende rapport, som forelægges for Europa-

Parlamentet og Rådet senest …**. Rapporten ledsages i givet fald af forslag om tilpasning 

af dette direktiv.

2. Kommissionens rapport skal tage hensyn til de berørte parters synspunkter.

                                               

* EUT: indsæt venligst datoen seks år efter dette direktivs ikrafttræden.
** EUT: indsæt venligst datoen syv år efter dette direktivs ikrafttræden.
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Artikel 16

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at 

efterkomme dette direktiv senest …*. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse 

bestemmelser.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller 

skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvis-

ningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne kan om nødvendigt for at tage hensyn til særlige vanskeligheder få en 

yderligere frist på to år ind til den …** til at opfylde kravene i artikel 7 og til at opfylde 

kravene i artikel 8 for så vidt angår kvindelige ægtefæller og livsledsagere som omhandlet i 

artikel 2, litra b).

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de 

vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

                                               

* EUT: Indsæt venligst datoen to år efter dette direktivs ikrafttræden.
** EUT: Indsæt venligst datoen fire år efter dette direktivs ikrafttræden.
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Artikel 17

Ophævelse

Direktiv 86/613/EF ophæves med virkning fra …*.

Henvisninger til det ophævede direktiv betragtes som henvisninger til nærværende direktiv.

Artikel 18

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende.

                                               

* EUT: Indsæt venligst datoen to år efter dette direktivs ikrafttræden.
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Artikel 19

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand
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I. INDLEDNING

Den 6. oktober 2008 forelagde Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige 

erhverv og om ophævelse af direktiv 86/613/EØF1. 

Forslaget er en del af en pakke initiativer om forening af arbejdsliv, familieliv og privatliv, 

hvor de andre punkter er et forslag om revision af direktivet om sikkerheden og sundheden 

under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer , en rap-

port om gennemførelse af Barcelonamålene om pasningsmuligheder for børn i førskolealde-

ren og en meddelelse om balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 6. maj 20092 i henhold til i den al-

mindelige lovgivningsprocedure. 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 24. marts 20093. 

Kommissionen fremlagde ikke noget formelt ændret forslag som opfølgning af Parlamentets 

førstebehandlingsudtalelse.

Den 30. november 2009 nåede Rådet til politisk enighed med kvalificeret flertal om en første-

behandlingsholdning. 

                                               
1 Rådets direktiv 86/613/EØF af 11. december 1986 om anvendelse af princippet om ligebe-

handling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv, herunder i landbrugserhverv, samt om 
beskyttelse af kvinder i selvstændige erhverv i forbindelse med graviditet og barsel (EFT 
L 359 af 19.12.1986, s. 56).

2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
3 EUT C 228 af 22. september 2009, side 107.
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I overensstemmelse med artikel 294, stk. 5, i TEUF vedtog Rådet sin førstebehandlingshold-

ning med kvalificeret flertal den 8. marts 2010.

II. FORMÅL

Formålet med dette forslag er at ændre fællesskabsbestemmelserne vedrørende anvendelsen af 

princippet om ligebehandling af kvinder og mænd på selvstændige erhvervsdrivende og deres 

ægtefæller.

Det tager sigte på at forbedre den sociale beskyttelse for selvstændige erhvervsdrivende med 

henblik på at fjerne hæmmende faktorer for kvinders iværksætterånd. Det tilstræber også at 

forbedre den sociale beskyttelse af "medhjælpende ægtefæller", der hyppigt og sædvanligvis 

arbejder sammen med den selvstændige erhvervsdrivende uden at nyde godt af de tilsvarende 

rettigheder. 

Der redegøres i det følgende for de vigtigste elementer i forslaget:

– definitionen af "medhjælpende ægtefæller" er blevet ændret, således at den dækker 

livspartnere (dvs. ugifte par), hvis og i det omfang disse anerkendes i national ret

– ifølge bestemmelserne i artikel 7 kan kvindelige selvstændige erhvervsdrivende og med-

hjælpende ægtefæller efter anmodning få ret til barselsorlov i en periode af samme va-

righed som arbejdstagere (jf. direktiv 92/85/EØF)

– ifølge bestemmelserne i artikel 6 kan den medhjælpende ægtefælle efter anmodning ny-

de mindst samme sociale beskyttelsesniveau som den selvstændige erhvervsdrivende.
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Når direktivet er vedtaget, ophæves direktiv 86/613/EØF1, og det finder anvendelse på de om-

råder, der ikke er omfattet af direktiv 2006/54/EF, 2004/113/EF og 79/7/EØF, så princippet 

om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv eller medhjælpende mænd og 

kvinder i sådanne erhverv gennemføres mere effektivt.

III. GENNEMGANG AF RÅDETS FØRSTEBEHANDLINGSHOLDNING

1. Generelle bemærkninger:

a) Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets ændringer

Europa-Parlamentet vedtog 30 ændringer (ændring 1-16, 18-19, 21-28, 36, 39, 40, 46) 

til Kommissionens forslag. Kommissionen oplyste under debatten på plenarmødet, at 

den kunne acceptere 15 af disse ændringer, enten helt, delvis eller efter omformulering 

(ændring 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 27, 28). De øvrige ændringer (æn-

dring 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 36, 39, 40, 46) kunne Kommissionen dog 

ikke acceptere.

2. Rådets førstebehandlingsholdning

Rådet kunne acceptere 10 af Europa-Parlamentets ændringer, enten helt, delvis eller ef-

ter omformulering, nemlig:

                                               
1 Rådets direktiv 86/613/EØF af 11. december 1986 om anvendelse af princippet om ligebe-

handling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv, herunder i landbrugserhverv, samt om 
beskyttelse af kvinder i selvstændige erhverv i forbindelse med graviditet og barsel (EFT 
L 359 af 19.12.1986, s. 56).
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 ændring 4 (betragtning 10: henvisning til positive særforanstaltninger): Rådet 

mente dog, at "positive særforanstaltninger" bør erstattes af "positive foranstalt-

ninger" i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 2006/54/EF (betragtning 14 i 

Rådets førstebehandlingsholdning) 

 ændring 9 (betragtning 18: præcisering af teksten med henvisning til selvstændige 

erhvervsdrivende og deres medhjælpende ægtefæller): Rådet tilføjede desuden en 

henvisning til selvstændige erhvervsdrivendes livspartnere (for så vidt det aner-

kendes i national lovgivning) i betragtning 21 i Rådets førstebehandlingsholdning

 ændring 12 (artikel 4: tilføjelse af en henvisning til behovet for at fremme kvin-

ders iværksættervirksomhed): Rådet er enigt med Parlamentet i, at det er tilråde-

ligt at indføre en henvisning til kvinders oprettelse af virksomheder med tanke på 

den meget store kønsforskel inden for iværksættervirksomhed) (artikel 5 i Rådets 

førstebehandlingsholdning) 

 ændring 13 og 39 (artikel 5: indføjelse af "mellem" før "livspartnere"): Rådet er 

enigt med Parlamentet i, at denne tilføjelse vil gøre det tydeligere, at betingelserne 

for oprettelse af virksomheder bør være ens uanset civilstatus (artikel 6 i Rådets 

førstebehandlingsholdning)

 ændring 18 (ny artikel 7a om anerkendelse af medhjælpende ægtefællers arbejde): 

Rådet indarbejdede substansen af denne ændring i betragtning 8 i Rådets førstebe-

handlingsholdning

 ændring 22 (ny artikel 10, stk. 2, litra ca) ): Rådet mente, at "equivalent" bør er-

stattes af "corresponding" i den engelske tekst (artikel 11, stk. 2, litra d), i Rådets

førstebehandlingsholdning) [vedrører ikke den danske tekst]
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 ændring 23 (indføjelse af en ny bestemmelse (ny artikel 10a) om integration af 

kønsaspektet): Rådet fandt, at denne nye bestemmelse er en klar forbedring i for-

hold til de nuværende direktiv (artikel 12 i Rådets førstebehandlingsholdning)

 ændring 27 (artikel 14, stk. 2): Rådet kunne tilslutte sig den første del af ændrin-

gen, der i den engelske tekst indfører et konditionalitetselement ("if justified by 

particular difficulties…") [vedrører ikke den danske tekst], men fandt det uaccep-

tabelt at nedsætte den yderligere frist til et år. Det gik heller ikke ind for at udvide 

den yderligere frist til at omfatte alle direktivets bestemmelser (artikel 16, stk. 2, i 

Rådets førstebehandlingsholdning)

 ændring 28 (artikel 14a (ny): minimumsforanstaltninger. Rådet indarbejdede sub-

stansen af denne ændring i betragtning 22 i sin førstebehandlingsholdning).

Rådet fandt det imidlertid ikke hensigtsmæssigt at medtage følgende ændringer:

 ændring 1 (betragtning 4: henvisning til behovet for at forbedre situationen for 

medhjælpende ægtefæller inden for håndværk, handel, små og mellemstore virk-

somheder og de liberale erhverv): Rådet fandt det ikke nødvendigt at udtrykkeligt 

at henvise til disse sektorer (betragtning 4 i Rådets førstebehandlingsholdning)
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 ændring 2 (ny betragtning 4a): Rådet fandt det ikke hensigtsmæssigt at indføre en 

obligatorisk registreringsordning for medhjælpende ægtefæller. Endvidere hedder 

det i betragtning 16 i Rådets førstebehandlingsholdning, at selvstændige erhvervs-

drivendes medhjælpende ægtefæller eller livspartnere, der har adgang til et socialt 

beskyttelsessystem, efter anmodning også omfattes af social beskyttelse. Med-

lemsstaterne bør skulle træffe de nødvendige foranstaltninger for at tilrettelægge 

deres sociale beskyttelse i overensstemmelse med national lovgivning. Det er især 

op til medlemsstaterne at beslutte, hvorvidt deres sociale beskyttelse gennemføres 

på obligatorisk eller frivillig basis

 ændring 3 (ny betragtning 7b): Rådet fandt det ikke hensigtsmæssigt at indføre en 

forpligtelse til at give medhjælpende ægtefæller en klart defineret status og fast-

lægge deres rettigheder

 ændring 5 (betragtning 11): Rådet fandt det ikke hensigtsmæssigt at ændre den 

nuværende affattelse af det nuværende direktiv 86/613/EØF (betragtning 13 i 

Rådets førstebehandlingsholdning)

 ændring 6 (betragtning 12): Rådet fandt ændringen unødvendig, da det er fast 

retspraksis, at medlemsstaterne ved udøvelsen af deres nationale beføjelser skal 

overholde EU-retten som fortolket af Domstolen 
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 ændring 7 (betragtning 13): Rådet fandt det ikke hensigtsmæssigt at fastsætte, at 

beskyttelsesniveauet for medhjælpende ægtefæller bør stå i forhold til graden af 

deres deltagelse i den selvstændige erhvervsdrivendes aktiviteter i familievirk-

somheden. Det fandt, at det skal være op til medlemsstaterne at tilrettelægge den-

ne sociale beskyttelse i overensstemmelse med national lovgivning og specielt be-

slutte, at denne sociale beskyttelse kan stå i forhold til graden af deres deltagelse i 

den selvstændige erhvervsdrivendes aktiviteter og/eller størrelsen af bidraget (be-

tragtning 16 i Rådets førstebehandlingsholdning)

 ændring 8 (betragtning 16): Rådet kunne ikke acceptere denne ændring, da det 

fandt, at henvisningen til kvaliteten og bæredygtigheden på lang sigt af socialsik-

ringssystemerne bør opretholdes (betragtning 19 i Rådets førstebehandlingshold-

ning) 

 ændring 10 (artikel 2, stk. 1, litra a)): Rådet fandt det hensigtsmæssigt at udelade 

denne definition og at flytte den til en ny artikel (artikel 2 i Rådets førstebehand-

lingsholdning) vedrørende direktivets anvendelsesområde. Desuden fandt Rådet 

det ikke hensigtsmæssigt at henvise til sektorer som landbrug, de liberale erhverv, 

håndværk samt små og mellemstore virksomheder, da det ikke mente, at der er 

nogen begrundelse for at ændre definitionen, som den findes i det eksisterende di-

rektiv

 ændring 11 (artikel 3, stk. 1): Rådet fandt det ikke nødvendigt at tilføje ledelse af 

en virksomhed til situationer, hvor princippet om ikke-forskelsbehandling skal 

finde anvendelse, da det ikke ser nogen grund til at ændre den nuværende be-

stemmelse i direktiv 86/613/EØF (artikel 4, stk. 1, i Rådets førstebehandlings-

holdning)
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 ændring 14 og 40 (artikel 6): selv om Rådet kunne tilslutte sig en henvisning til 

livspartnere, var det dog ikke i stand til at acceptere betingelserne i ændringen 

med hensyn til social beskyttelse, dat det fandt, at det skal være op til medlemssta-

terne at afgøre, om denne sociale beskyttelse skal gennemføres på obligatorisk el-

ler frivilligt grundlag (nærmere redegørelse i betragtning 16 i Rådets førstebe-

handlingsholdning)

 ændring 15 (artikel 7, stk. 1, om varigheden af barselsorlov): Rådet mente ikke, at 

direktivet skal fastsætte skræddersyede barselsorlovsperioder alt efter personligt 

valg, da det vil forstyrre nuværende og kommende national lovgivning, men der-

imod en tilstrækkelig barselsydelse, der muliggør afbrydelser af erhvervsaktivitet 

på grund af graviditet (artikel 8, stk. 1, i Rådets førstebehandlingsholdning)

 ændring 16 (artikel 7, stk. 3): Rådet fandt, at en sådan bestemmelse ville være 

uklar og føre til retsusikkerhed, da de mulige grunde til forskelsbehandling skal 

kendes (artikel 8, stk. 3, i Rådets førstebehandlingsholdning)

 ændring 19 (artikel 8, stk. 1: tilføjelse af "en effektiv"): Rådet fandt, at teksten bør 

bringes i overensstemmelse med de nuværende bestemmelser i direktiv 

2006/54/EF og 2004/113/EF (artikel 9, stk. 1, i Rådets førstebehandlingsholdning)

 ændring 21 (artikel 10, stk. 2: henvisning til det i stk. 1 omhandlede organ): Rådet 

mente, at formuleringen i Kommissionens forslag ("organer") bør anvendes for at 

gøre det klart, at de i artikel 10, stk. 2, omhandlede organer skal være de samme 

som de organer, der er ansvarlige for direktiv 2004/113/EF og 2006/54/EF (arti-

kel 11, stk. 2, i Rådets førstebehandlingsholdning)
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 ændring 24 (artikel 11: henvisning til internettet som middel til formidling af in-

formation). Rådet så ingen fordel ved at ændre teksten til Kommissionens forslag, 

der er identisk med de nuværende bestemmelser i direktiv 2006/54/EF og 

2004/113/EF (artikel 13, stk. 1, i Rådets førstebehandlingsholdning)

 ændring 25 (artikel 13, stk. 1: frister for meddelelse af oplysninger om gennemfø-

relsen af direktivet og for Kommissionens rapport om direktivet). Rådet var imod 

at forkorte de frister, der nævnes i Kommissionens forslag (artikel 15 i Rådets før-

stebehandlingsholdning)

 ændring 26 (artikel 13 (ny): revision af direktivet). Rådet fandt det ikke nødven-

digt at medtage en revisionsklausul

 ændring 36 (artikel 2a (ny): forbud mod forskelsbehandling på grundlag af ægte-

skabelig eller familiemæssig stilling): Rådet fandt det ikke hensigtsmæssigt at 

medtage denne ændring af samme grund som for ændring 6

 ændring 46 (artikel 7, stk. 4: bestemmelse vedrørende adgang til nationale sociale 

tjenesteydelser ud over barselsydelsen): Rådet gik ikke ind for denne ændring, da 

det fandt, at medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at adgangen til disse sociale 

tjenesteydelser er et alternativ eller en del af barselsydelsen (artikel 8, stk. 4, i 

Rådets førstebehandlingsholdning).

Kommissionen har accepteret Rådets førstebehandlingsholdning.
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3. Særlige bemærkninger

Social beskyttelse (artikel 7 og betragtning 16 i Rådets førstebehandlingsholdning)

Rådet er enigt med Parlamentet i princippet om, at selvstændige erhvervsdrivendes æg-

tefæller eller livspartnere, hvis og i det omfang disse anerkendes i national ret, der har 

adgang til et socialt beskyttelsessystem med henblik på deres deltagelse i familievirk-

somhedens aktiviteter, efter anmodning også bør omfattes af social beskyttelse.

Efter Rådets opfattelse bør medlemsstaterne skulle træffe de nødvendige foranstaltnin-

ger for at tilrettelægge denne sociale beskyttelse i overensstemmelse med national lov-

givning. Det bør især være op til medlemsstaterne at beslutte, hvorvidt denne sociale 

beskyttelse gennemføres på obligatorisk eller frivillig basis, og om den kun bør gives ef-

ter anmodning fra de medhjælpende ægtefæller eller livspartnere.

Medlemsstaterne bør have mulighed for at bestemme, at den sociale beskyttelse kan væ-

re proportional med deltagelsen i den selvstændige erhvervsdrivendes aktiviteter 

og/eller niveauet for bidrag.

Med forbehold af bestemmelserne i dette direktiv bør de også have mulighed for at op-

retholde nationale bestemmelser, der begrænser adgangen til særlige sociale sikrings-

ordninger, eller til en vis grad af beskyttelse, herunder særlige finansieringsbetingelser 

for visse grupper af selvstændige erhvervsdrivende eller professioner, forudsat at der er 

adgang til en generel ordning.
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Barselsydelser og afløsningsordninger (artikel 8, betragtning 17 og 18, i Rådets 

førstebehandlingsholdning)

Rådet deler Parlamentets opfattelse, at det i betragtning af deres økonomiske og fysiske 

sårbarhed er nødvendigt at give gravide kvindelige selvstændige erhvervsdrivende og

gravide ægtefæller eller livspartnere en barselsorlov, der er lang nok til at sikre et or-

dentligt forløb for en normal graviditet og moderens fysiske restituering efter en normal 

fødsel.

Rådet fandt det dog ikke nødvendigt at fastsætte, at kvindelige selvstændige erhvervs-

drivende og i analogi hermed selvstændige erhvervsdrivendes kvindelige medhjælpende 

ægtefæller eller livspartnere efter anmodning har ret til barselsorlov i en periode af 

samme varighed som fastsat i direktiv 92/85/EØF i betragtning af deres status som selv-

stændige erhvervsdrivende. Dette direktiv finder kun anvendelse på arbejdstagere, der er 

underlagt andre bestemmelser end kvindelige selvstændige erhvervsdrivende.

Af denne grund mente Rådet, at det vil være mere hensigtsmæssigt at fastsætte, at kvin-

delige selvstændige erhvervsdrivende og kvindelige ægtefæller og livspartnere i over-

ensstemmelse med den nationale lovgivning tildeles en passende barselsydelse, der til-

lader afbrydelse af deres erhvervsaktivitet som følge af graviditet eller moderskab i 

mindst 14 uger.

Medlemsstaterne bør dog stadig kunne tilrettelægge sådanne bidrag, herunder fastsætte 

niveauet for bidragene, og alle ordninger vedrørende ydelser og udbetalinger, forudsat 

at de opfylder minimumskravene i direktivet. Navnlig bør de kunne bestemme, hvor 

længe før og/eller efter nedkomst der gives ret til barselsydelser. De bør også kunne be-

stemme, om der bør tages hensyn til den pågældende persons eller families økonomiske 

forhold ved fastsættelsen af bidragene og/eller ydelserne.
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Rådet fandt endvidere, at for at tage hensyn til de særlige forhold ved selvstændig er-

hvervsvirksomhed bør kvindelige selvstændige erhvervsdrivende og selvstændige er-

hvervsdrivendes kvindelige ægtefæller eller livspartnere, hvis og i det omfang disse an-

erkendes i national ret, så vidt muligt gives adgang til en eksisterende afløsningsord-

ning, der tillader afbrydelse af erhvervsaktiviteten som følge af graviditet eller moder-

skab eller til eksisterende nationale sociale tjenesteydelser. Adgang til disse ordninger 

kan være et alternativ til eller en del af barselsydelsen.

IV. KONKLUSION

Rådet finder, at dets førstebehandlingsholdning vedrørende anvendelsen af princippet om li-

gebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv er en afbalanceret og realistisk løs-

ning på spørgsmålene i Kommissionens forslag i betragtning af nødvendigheden af ikke at 

gribe forstyrrende ind i tilrettelæggelsen af medlemsstaternes socialsikringsordninger eller 

finansieringen heraf. 

Efter Rådets opfattelse skal bestemmelserne i dets holdning medvirke til at tackle hindringer-

ne for kvinders adgang til udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed og derved gøre det let-

tere at forene selvstændig erhvervsvirksomhed og familieansvar.

Rådet ser frem til en konstruktiv debat med Europa-Parlamentet med henblik på at nå til ende-

lig enighed om dette vigtige direktiv.

______________________
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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 26. februar 2010 (01.03)
(OR. fr)

Interinstitutionel sag:
2008/0192 (COD)

6324/10

CODEC 107
SOC 99

I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: Coreper/Rådet
Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af princippet om li-

gebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af direktiv 
86/613/EØF (førstebehandling) (R + E)
− Vedtagelse
a) af Rådets holdning
b) af Rådets begrundelse

1. Kommissionen sendte den 6. oktober 2008 Rådet ovennævnte forslag1, der bygger på EF-

traktatens artikel 141, stk. 3.

2. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 24. marts 20092.

3. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 6. maj 20093.

                                               
1 13981/08 SOC 574 CODEC 1284.
2 EUT C 228 af 22.9.2009, s. 107.
3 8840/09 CODEC 552 SOC 259.
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4. På 2980. samling den 30. november 2009 nåede Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed 

og forbrugerpolitik) til politisk enighed om Rådets førstebehandlingsholdning vedrørende 

ovennævnte direktiv.

5. De Faste Repræsentanters Komité opfordres til at henstille til Rådet, at det

– som A-punkt på dagsordenen for en kommende samling vedtager Rådets førstebehand-

lingsholdning i 17279/09 og begrundelsen i 17279/09 ADD 1, idet Det Forenede 

Kongeriges delegation undlader at stemme

– beslutter at optage erklæringen i addendummet til denne note i protokollen for den på-

gældende samling.

________________________
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Interinstitutionel sag:
2008/0192 (COD)

6324/10
ADD 1

CODEC 107
SOC 99

ADDENDUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: Coreper/Rådet
Komm. forsl. nr.: 13981/08 SOC 574 CODEC 1284 
Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af princippet om 

ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af direktiv 
86/613/EØF (førstebehandling) (R + E)
− Vedtagelse
a) af Rådets holdning
b) af Rådets begrundelse
− Erklæring

Erklæring fra den belgiske delegation ad artikel 7, stk. 4

"Den belgiske delegation erklærer, at dets voucher-system ("titres-services") også skal betragtes 

som en national social tjenesteydelse, jf. artikel 7, stk.4."

________________________





6324/10 COR 1 cos/UB/gb 1
JUR DA

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 3. marts 2010 (04.03)
(OR. fr)

Interinstitutionel sag:
2008/0192 (COD)

6324/10
COR 1

CODEC 107
SOC 99

CORRIGENDUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: Coreper/Rådet
Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af princippet om li-

gebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af direktiv 
86/613/EØF (førstebehandling) (R + E)
− Vedtagelse
a) af Rådets holdning
b) af Rådets begrundelse

Side 2, punkt 5, første led:

I stedet for: "- som A-punkt på dagsordenen for en kommende samling vedtager Rådets 

førstebehandlingsholdning i 17279/09 og begrundelsen i 17279/09 ADD 1, idet Det Forenede 

Kongeriges delegation undlader at stemme"

læses: "- som A-punkt på dagsordenen for en kommende samling vedtager Rådets 

førstebehandlingsholdning i 17279/09 og begrundelsen i 17279/09 ADD 1, idet Det Forenede 

Kongeriges, Ungarns og Tysklands delegation undlader at stemme".

________________________
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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
 

vedrørende 

Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets 
og Rådets forslag til direktiv om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd 

og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF 
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2008/0192 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
 

vedrørende 

Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets 
og Rådets forslag til direktiv om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd 

og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF 

1. SAGSFORLØB 

Kommissionen vedtog den 3. oktober 2008 et forslag til direktiv om anvendelse af princippet 
om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af direktiv 
86/613/EØF (KOM(2008) 636). 

Forslaget blev fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet den 3. oktober 2008. 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog sin udtalelse den 24. marts 2009. 

Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse den 6. maj 2009. 

Under debatten på plenarmødet tog Kommissionen stilling til de foreslåede ændringer. 
Kommissionen vedtog ikke et formelt ændret forslag efter Europa-Parlamentets udtalelse. 

Rådet vedtog sin førstebehandlingsholdning den 8. marts 2010 med kvalificeret flertal. 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Forslaget har til formål er at ændre fællesskabsbestemmelserne vedrørende anvendelsen af 
princippet om ligebehandling af mænd og kvinder på selvstændige erhvervsdrivende og deres 
ægtefæller. 

Det indeholder væsentlige ændringer af det gældende direktiv, der er fra 1986. For det første 
udvider det begrebet ægtefæller til også at omfatte livspartnere, hvis og i det omfang disse 
anerkendes i national ret. For det andet indeholder forslaget bestemmelser om, at den 
selvstændige erhvervsdrivendes medhjælpende ægtefælle efter anmodning skal kunne få 
adgang til samme niveau af social beskyttelse som den selvstændige erhvervsdrivende i 
forbindelse med sit bidrag til familievirksomhedens aktivitet. Endelig indeholder forslaget 
bestemmelser om, at kvinder i selvstændige erhverv og deres medhjælpende ægtefæller efter 
anmodning kan få adgang til barselsorlov af samme varighed som den, der gives adgang til i 
direktivet om beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide (14 uger), og en ydelse på et 
niveau, der i princippet svarer til sygedagpengesatsen. 
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3. BEMÆRKNINGER TIL RÅDETS FØRSTEBEHANDLINGSHOLDNING 

3.1. Kortfattede generelle bemærkninger  

Kommissionen bemærker, at Rådets førstebehandlingsholdning afviger væsentligt fra 
Kommissionens forslag og fra Europa-Parlamentets udtalelse, især for så vidt angår social 
beskyttelse af medhjælpende ægtefæller. Kommissionen og Europa-Parlamentet er af den 
opfattelse, at medhjælpende ægtefæller skal kunne opnå samme niveau af social beskyttelse 
som selvstændige erhvervsdrivende, hvorimod Rådet i sin holdning begrænser sig til at sikre, 
at medhjælpende ægtefæller har adgang til "en social beskyttelse". 

For så vidt angår barselsorlov for selvstændige erhvervsdrivende og deres medhjælpende 
ægtefæller, ligger Rådets holdning tættere på det ændringsforslag, som Europa-Parlamentet 
har vedtaget og Kommissionen accepteret, og som omfatter princippet om en tilpasning til de 
særlige behov hos de berørte personer. Rådet fjerner sig i sin holdning til artikel 7, stk. 3, 
vedrørende et passende niveau for barselsydelsen yderligere fra Kommissionens og Europa-
Parlamentets holdninger. 

3.2. Reaktionen på Europa-Parlamentets ændringer ved førstebehandlingen 

3.2.1. Ændringer indarbejdet i det ændrede forslag og i Rådets førstebehandlingsholdning 

Rådets holdning medtager følgende ændringer fra Europa-Parlamentet af forslagets artikler, 
som Kommissionen ligeledes havde accepteret: 

- ændring 12: tilføjelse i artiklen om positiv særbehandling af en udtrykkelig henvisning til 
fremme af kvinders iværksættervirksomhed 

- ændring 13: klarere affattelse af betingelserne for oprettelse af et selskab 

- ændring 15: den af Rådet vedtagne tekst konkretiserer tilpasningen af bestemmelsen til de 
særlige behov hos kvindelige selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefæller 

- ændring 18: anerkendelse af medhjælpende ægtefællers arbejde er omhandlet i betragtning 7 
i den af Rådet vedtagne tekst 

- ændring 22: tilføjelse vedrørende kompetencen hos de nationale organer, der er ansvarlige 
for ligestilling i forbindelse med udveksling af oplysninger med tilsvarende europæiske 
organer 

- ændring 23: ny artikel om "integration af kønsaspektet" (mainstreaming) i forbindelse med 
ligestilling mellem kvinder og mænd 

- ændring 27: krav om "særlige forhold" for at få en yderligere frist til at efterkomme 
direktivet 

- ændring 28: tilføjelse af en ny artikel om arten af forslagets "minimumskrav". 
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3.2.2. Ændringer indarbejdet i det ændrede forslag, men ikke medtaget i Rådets 
førstebehandlingsholdning 

- ændring 21 og 22 om det organ, der er ansvarligt for ligestilling: Kommissionen havde 
accepteret indholdet i disse ændringer. Rådet ønskede imidlertid at tilpasse teksten i denne 
standardbestemmelse til den nyeste tekst vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder 
(det "omarbejdede" direktiv1). Kommissionen accepterede dette princip. 

3.3. Nye bestemmelser foreslået af Rådet - Kommissionens holdning 

To bestemmelser i Rådets førstebehandlingsholdning fortjener at blive fremhævet, eftersom 
de fjerner sig væsentligt fra Kommissionens forslag og Europa-Parlamentets udtalelse. Det 
drejer sig om artikel 6 og artikel 7, stk. 3, i teksten til Rådets holdning, som vedrører 
henholdsvis social beskyttelse af medhjælpende ægtefæller og barselsydelse til kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefæller. 

For så vidt angår artikel 6, forsvarede Kommissionen sit forslag om at give medhjælpende 
ægtefæller samme niveau af social beskyttelse som selvstændige erhvervsdrivende. I 
betragtning af at medhjælpende ægtefæller normalt deltager i virksomhedens aktiviteter, synes 
enhver anden tilgang ikke at gøre det muligt at nå formålet med forslaget, nemlig at 
gennemføre princippet om ligebehandling af kvinder (langt størstedelen af de medhjælpende 
ægtefæller er kvinder) og mænd (størstedelen – 2/3 – af de selvstændige erhvervsdrivende er 
mænd).  

Under forhandlingerne i Rådet kom det klart frem, at ethvert forsøg på en tilnærmelse mellem 
beskyttelsesniveauet for selvstændige erhvervsdrivende og for medhjælpende ægtefæller 
mødte modstand hos en lang række medlemsstater. Kommissionen understregede derfor, at 
det drejede sig om en væsentlig ændring af dens tekst, som nedbragte dennes 
ambitionsniveau, og at den ikke desto mindre tilsluttede sig for at give Rådet mulighed for at 
nå til politisk enighed, hvilket ikke ville være muligt ellers. Kommissionen var nemlig af den 
opfattelse, at den af Rådet vedtagne tekst udgjorde en betydelig forbedring af den nuværende 
situation, såvel for de selvstændige erhvervsdrivende som for de medhjælpende ægtefæller. 
For så vidt angår selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefæller indfører den 
nye bestemmelse om barselsydelse nemlig for første gang på EU-plan en ret til en ydelse, der 
har til formål at skabe mulighed for en afbrydelse af erhvervsaktiviteten i en periode på 
mindst 14 uger. For så vidt angår særligt medhjælpende ægtefæller og livspartnere, ville 
bestemmelsen som vedtaget af Rådet give medhjælpende ægtefæller og livspartnere en ret til 
adgang i eget navn til social beskyttelse, uafhængigt af systemets art og af fordelen ved en 
eventuel "afledt" beskyttelse (gennem den selvstændige erhvervsdrivende). 

Kommissionen har også taget hensyn til, at Rådet i betragtning af den principielle modstand 
fra to medlemsstaters side mod enhver retsakt på dette område ikke ville kunne tage en 
enstemmig beslutning. 

På mødet i Rådet for Den Europæiske Union den 30. november 2009 ændrede formandskabet 
sit kompromisforslag for at indføje et forslag med det formål at overlade det til 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om 

lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv 
(omarbejdning), EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23. 



 

DA 5   DA 

medlemsstaterne at vælge niveauet for barselsydelsen. Heller ikke i dette tilfælde modsatte 
Kommissionen sig for ikke at hindre politisk enighed i Rådet. 

4. KONKLUSIONER  

I betragtning af ovenstående var Kommissionen af den opfattelse, at Rådets 
førstebehandlingsholdning ganske vist ikke svarer til visse væsentlige målsætninger i dens 
forslag, men at den eneste måde at få proceduren til at fortsætte på var ikke at modsætte sig 
Rådets førstebehandlingsholdning. 
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