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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 20../…/EL,

…,

füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte 

kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 86/613/EMÜ

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 157 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt2

ning arvestades järgmist:

                                               
1 ELT C …, lk ….
2 Euroopa Parlamendi … seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu … 

otsus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
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(1) Nõukogu 11. detsembri 1986. aasta direktiiv 86/613/EMÜ (füüsilisest isikust ettevõtjatena, 

kaasa arvatud põllumajanduses füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste 

võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, ja füüsilisest isikust ettevõtjatena 

tegutsevate naiste kaitse kohta seoses raseduse ning sünnitusega)1 kindlustab, et 

liikmesriigid kohaldaksid füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate või nende tegevuses 

osalevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtet. Seoses füüsilisest isikust 

ettevõtjate ja nende abikaasadega ei ole direktiiv 86/613/EMÜ olnud eriti tulemuslik ja 

selle reguleerimisala tuleks uuesti läbi vaadata, sest soolist diskrimineerimist ja ahistamist 

tuleb ette ka palgatöövälistes valdkondades. Direktiiv 86/613/EMÜ tuleks selguse huvides 

asendada käesoleva direktiiviga.

(2) Oma 1. märtsi 2006. aasta teatises „Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhised” teatas 

komisjon, et soolise võrdõiguslikkuse juhtimise parandamiseks vaatab ta läbi ELi 

olemasolevad soolise võrdõiguslikkuse alased õigusaktid, mis ei kuulunud 2005. aastal 

uuestisõnastamisele, et vajaduse korral neid ajakohastada, uuendada ja uuesti sõnastada. 

Kõnealune uuestisõnastamine ei hõlmanud direktiivi 86/613/EMÜ.

                                               
1 ELT L 359, 19.12.1986, lk 56.
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(3) Oma 5. ja 6. detsembri 2007. aasta järeldustes „Naiste ja meeste tasakaalustatud roll 

tööhõive, majanduskasvu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse huvides” kutsus nõukogu komisjoni 

üles kaaluma vajadust vaadata läbi direktiiv 86/613/EMÜ, et tagada füüsilisest isikust 

ettevõtjatele ja neid abistavatele abikaasadele emaduse ja isadusega seotud õigused.

(4) Euroopa Parlament on järjekindlalt kutsunud komisjoni üles vaatama läbi direktiivi 

86/613/EMÜ, eelkõige selleks, et tugevdada füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate 

naiste kaitset raseduse ja sünnituse puhul ning parandada põllumajanduses töötavate 

füüsilisest isikust ettevõtjate abikaasade olukorda.

(5) Oma 2. juuli 2008. aasta teatises „Uus sotsiaalmeetmete kava: võimalused, juurdepääs ja 

solidaarsus 21. sajandi Euroopas” kinnitas komisjon vajadust võtta meetmeid seoses 

meeste ja naiste erineva osakaaluga ettevõtjate hulgas ning paremini ühitada töö- ja eraelu.
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(6) Võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamiseks on vastu võetud juba mitmeid füüsilisest 

isikust ettevõtjate tegevust hõlmavaid õigusakte, eelkõige nõukogu 19. detsembri 1978. 

aasta direktiiv 79/7/EMÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte järkjärgulise 

rakendamise kohta sotsiaalkindlustuse valdkonnas)1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

5. juuli 2006. aasta direktiiv 2006/54/EÜ (meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse 

kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (uuesti 

sõnastatud))2. Käesolevat direktiivi ei tuleks seega kohaldada teiste direktiividega juba 

reguleeritud valdkondades.

(7) Käesolev direktiiv ei piira liikmesriikide pädevust korraldada oma sotsiaalkaitse süsteeme. 

Liikmesriikide ainupädevus oma sotsiaalkaitsesüsteemide korraldamisel hõlmab muu 

hulgas nende süsteemide ja seotud institutsioonide asutamist, rahastamist ja juhtimist ning 

samuti hüvitiste sisu ja andmist, sotsiaalkindlustusmaksete suurust ning hüvitiste

kättesaadavuse tingimusi käsitlevaid otsuseid.

                                               
1 ELT L 6, 10.1.1979, lk 24.
2 ELT L 204, 26.7.2006, lk 23.
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(8) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende abikaasade 

suhtes, või – kui neid tunnustatakse siseriikliku õiguse alusel – elukaaslaste suhtes, kes 

vastavalt liikmesriigi õiguses sätestatud tingimustele osalevad tavaliselt ettevõtte 

tegevuses. Füüsilisest isikust ettevõtjate abikaasade, või – kui neid tunnustatakse 

siseriikliku õiguse alusel – elukaaslaste, olukorra parandamiseks tuleks nende tööd 

tunnustada.

(9) Käesolevat direktiivi ei tuleks kohaldada küsimuste suhtes, mis on reguleeritud muude 

direktiividega, millega rakendatakse meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtet, 

eelkõige nõukogu 13. detsembri 2004. aasta direktiiviga 2004/113/EÜ (meeste ja naiste 

võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse 

ja pakkumisega)1. Muu hulgas kohaldatakse ka edaspidi direktiivi 2004/113/EÜ artiklit 5 

kindlustuse ja seonduvate finantsteenuste suhtes.

(10) Soolise diskrimineerimise vältimiseks tuleks käesolevat direktiivi kohaldada nii otsese kui 

ka kaudse diskrimineerimise suhtes. Ahistamist ja seksuaalset ahistamist tuleks käsitada 

diskrimineerimisena ning sellepärast peaksid need olema keelatud.

(11) Käesolev direktiiv ei tohiks piirata õigusi ja kohustusi, mis kaasnevad perekonnaseisuga, 

nagu on määratletud siseriiklikus õiguses.

                                               
1 ELT L 373, 21.12.2004, lk 37.
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(12) Võrdse kohtlemise põhimõte peaks hõlmama füüsilisest isikust ettevõtja ja kolmanda isiku

vahelisi suhteid direktiivi kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes, kuid mitte füüsilisest 

isikust ettevõtja ning abikaasa või elukaaslase vahelisi suhteid.

(13) Füüsilisest isikust ettevõtjate puhul tähendab võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamine, et 

ei tohi esineda soolist diskrimineerimist, näiteks seoses äritegevuse alustamise, sisseseade 

hankimise või tegevuse laiendamisega või füüsilisest isikust ettevõtja muud laadi tegevuse 

alustamise või laiendamisega.

(14) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 157 lõike 4 kohaselt võivad liikmesriigid säilitada 

või võtta meetmeid, mis sätestavad erilised eelised, et hõlbustada alaesindatud sool 

tegutsemist füüsilisest isikust ettevõtjana ja ära hoida või heastada halvemusi tööalases 

karjääris. Põhimõtteliselt ei tuleks praktikas võrdsuse saavutamisele suunatud positiivse 

tegevuse meetmeid käsitleda meeste ja naiste võrdse kohtlemise õiguspõhimõtte 

rikkumisena.
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(15) Vajalik on tagada, et abikaasade või – kui neid tunnustatakse siseriikliku õiguse alusel –

elukaaslaste ühise äriühingu asutamise tingimused ei oleks karmimad kui koos muude 

isikutega ühise äriühingu asutamise tingimused.

(16) Arvestades nende osalemist pereettevõttes, peaks füüsilisest isikust ettevõtjate, kellel on 

juurdepääs sotsiaalkaitsesüsteemile, abikaasadel või – kui neid tunnustatakse siseriikliku

õiguse alusel – elukaaslastel olema samuti õigus sotsiaalkaitsele. Liikmesriikidelt tuleks 

nõuda vajalike meetmete võtmist kõnealuse sotsiaalkaitse korraldamisel vastavalt 

siseriiklikule õigusele. Eelkõige otsustavad liikmesriigid selle üle, kas kõnealust 

sotsiaalkaitset tuleks rakendada kohustuslikul või vabatahtlikul alusel. Liikmesriigid 

võivad sätestada, et kõnealune sotsiaalkaitse võib olla proportsionaalne füüsilisest isikust 

ettevõtja tegevuses osalemisega ja/või sotsiaalkindlustusmaksete suurusega. Ilma et see 

piiraks käesoleva direktiivi kohaldamist, võivad liikmesriigid säilitada siseriiklikud sätted, 

millega piiratakse juurdepääsu teatud sotsiaalkaitsesüsteemidele või kaitse teatud 

tasemetele, sealhulgas erilised rahastamistingimused, teatavat liiki füüsilisest isikust 

ettevõtjatest töötajatele või vabakutselistele, tingimusel et on olemas juurdepääs üldisele 

süsteemile.
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(17) Rasedate füüsilisest isikust ettevõtjate ning rasedate abikaasade ja – kui neid tunnustatakse 

siseriikliku õiguse alusel – rasedate elukaaslaste majandusliku ja füüsilise haavatavuse 

tõttu on vaja anda neile õigus rasedus- ja sünnitushüvitistele. Liikmesriikidele jääb pädevus 

selliste hüvitiste korraldamiseks, sealhulgas kindlustusmaksete suuruse ning kogu hüvitiste

ja maksete korra kehtestamiseks, eeldusel et järgitakse käesoleva direktiivi 

miinimumnõudeid. Eelkõige võivad nad määrata kindlaks, millisel ajavahemikul enne 

ja/või pärast sünnitust antakse õigus rasedus- ja sünnitushüvitistele. Lisaks võib 

sotsiaalkindlustusmaksete suuruse ja/või hüvitiste kehtestamisel võtta arvesse asjaomase

isiku või perekonna majanduslikku olukorda.
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(18) Füüsilisest isikust ettevõtjate tegevuse eripära arvesse võtmiseks peaks naissoost füüsilisest 

isikust ettevõtjatel ja naissoost abikaasadel või – kui neid tunnustatakse siseriikliku

õigusaktide alusel – naissoost elukaaslastel olema võimaluse piires juurdepääs rasedus- ja 

sünnituspuhkuse ajal olemasolevatele ajutise asenduse teenustele, mis võimaldavad 

kutsetegevuse katkestamist ajal, mis on seotud raseduse ja sünnitusega, või 

olemasolevatele siseriiklikele sotsiaalteenustele. Juurdepääs kõnealustele teenustele võib 

olla alternatiiviks rahalisele rasedus- ja sünnitushüvitisele või selle osaks.

(19) Hoolekandesüsteemide tõhususe ja tulemuslikkuse suurendamine, eeskätt paremate 

stiimulite, parema haldamise ja hindamise ning rahastamiskavadele prioriteetide seadmise 

kaudu, on omandanud otsustava tähtsuse Euroopa sotsiaalmudeli pikaajalise 

finantsjätkusuutlikkuse jaoks. Käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalike meetmete 

väljatöötamisel peaksid liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu nende 

sotsiaalkaitsesüsteemide kvaliteedi ning pikaajalise jätkusuutlikkuse parandamisele ja 

tagamisele.
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(20) Isikutele, keda on sooliselt diskrimineeritud, tuleks tagada piisavad õiguskaitsevahendid. 

Tõhusama kaitse pakkumiseks tuleks ühendustele, organisatsioonidele ja muudele 

juriidilistele isikutele anda õigus, kui liikmesriigid nii otsustavad, esineda menetlustes 

kannatanu nimel või toetuseks, ilma et see piiraks kohtus esindamise ja kohtuliku kaitse 

siseriiklike menetlusnormide kohaldamist.

(21) Füüsilisest isikust ettevõtjate ja füüsilisest isikust ettevõtjate abikaasade, või – kui neid 

tunnustatakse siseriikliku õiguse alusel – füüsilisest isikust ettevõtjate elukaaslaste kaitset 

soolise diskrimineerimise vastu tuleks tugevdada igas liikmesriigis sellise asutuse või 

asutustega, mille pädevuses on asjaomaste probleemide analüüsimine, võimalike 

lahenduste uurimine ja kannatanutele praktilise abi andmine. Kõnealuse asutuse või 

kõnealuste asutustena võivad tegutseda samad asutused, kes vastutavad riigi tasandil 

inimõiguste või üksikisiku õiguste kaitse või võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise 

eest.
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(22) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse miinimumnõuded, võimaldades liikmesriikidel 

kehtestada või säilitada soodsamaid sätteid.

(23) Kuna võetavate meetmete eesmärki, nimelt ühtlase diskrimineerimisevastase kaitstuse 

kõrge taseme tagamine kõikides liikmesriikides, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada 

ning seda on parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis 

sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud 

eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:
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Artikkel 1

Sisu

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse raamistik füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate 

või füüsilisest isikust ettevõtja tegevusele kaasa aitavate meeste ja naiste võrdse kohtlemise 

põhimõtte rakendamiseks kõikides liikmesriikides direktiividega 2006/54/EÜ ja 79/7/EMÜ 

reguleerimata küsimustes.

2. Meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamist seoses kaupade ja teenuste 

kättesaadavuse ja pakkumisega reguleerib direktiiv 2004/113/EÜ.
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Artikkel 2

Kohaldamisala

Käesolev direktiiv hõlmab:

a) füüsilisest isikust ettevõtjaid, nimelt kõiki isikuid, kes siseriiklikus õiguses sätestatud 

tingimustel tegelevad ettevõtlusega oma nimel;

b) füüsilisest isikust ettevõtjate abikaasasid või – kui neid tunnustatakse siseriikliku õiguse 

alusel – füüsilisest isikust ettevõtjate elukaaslasi, kes siseriiklikus õiguses sätestatud 

tingimustel osalevad tavaliselt füüsilisest isikust ettevõtja tegevuses, täites samu või 

abiülesandeid, olemata ettevõtjaga töösuhetes või tema äripartnerid.
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Artikkel 3

Mõisted

1. Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „otsene diskrimineerimine” – kui ühte isikut koheldakse soo tõttu halvemini, kui 

koheldakse, on koheldud või koheldaks teist isikut samalaadses olukorras;

b) „kaudne diskrimineerimine” – kui väliselt neutraalne säte, kriteerium või tava seaks 

ühest soost isikud võrreldes teisest soost isikutega ebasoodsamasse olukorda, välja 

arvatud juhul, kui kõnealusel sättel, kriteeriumil või taval on objektiivselt 

põhjendatav õigustatud eesmärk ning selle eesmärgi saavutamise vahendid on 

asjakohased ja vajalikud;
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c) „ahistamine” – kui esineb isiku sooga seotud soovimatu käitumine, mille eesmärk 

või tegelik toime on selle isiku väärikuse alandamine ja ähvardava, vaenuliku, 

halvustava, alandava või solvava õhkkonna loomine;

d) „seksuaalne ahistamine” – kui esineb seksuaalse olemusega mis tahes soovimatu 

sõnaline, mittesõnaline või füüsiline käitumine, mille eesmärk või tegelik toime on 

isiku väärikuse alandamine, eelkõige luues ähvardava, vaenuliku, halvustava, 

alandava või solvava õhkkonna.

Artikkel 4

Võrdse kohtlemise põhimõte

1. Võrdse kohtlemise põhimõte tähendab, et puudub igasugune otsene või kaudne sooline 

diskrimineerimine avalikus või erasektoris, näiteks seoses äritegevuse alustamise, 

sisseseade hankimise või tegevuse laiendamisega või füüsilisest isikust ettevõtja muud 

laadi tegevuse alustamise või laiendamisega.
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2. Lõikes 1 hõlmatud valdkondades käsitletakse ahistamist ja seksuaalset ahistamist soolise 

diskrimineerimisena ning seetõttu on need keelatud. Seda, kas isik tõrjub sellist käitumist 

või alistub sellele, ei tohi kasutada alusena kõnealust isikut mõjutava otsuse tegemisel.

3. Lõikes 1 hõlmatud valdkondades käsitatakse korraldust isiku sooliseks 

diskrimineerimiseks diskrimineerimisena.

Artikkel 5

Positiivsed meetmed

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 157 lõike 4 kohaselt võivad liikmesriigid säilitada või võtta 

meetmeid, et tegelikkuses tagada meeste ja naiste täielik võrdõiguslikkus tööelus, näiteks 

naisettevõtluse edendamisega.
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Artikkel 6

Äriühingu asutamine

Ilma et see piiraks mõlemale sugupoolele võrdselt kehtivate konkreetsete tingimuste kohaldamist 

teataval tegevusalal tegutsemiseks, võtavad liikmesriigid meetmed, mis on vajalikud selleks, et 

abikaasade või elukaaslaste (kui viimaseid tunnustatakse siseriikliku õiguse alusel) ühise äriühingu 

asutamise tingimused ei oleks karmimad kui koos muude isikutega ühise äriühingu asutamise

tingimused.

Artikkel 7

Sotsiaalkaitse

1. Need liikmesriigid, kus sotsiaalkaitsesüsteem laieneb füüsilisest isikust ettevõtjatele, 

võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et sotsiaalkaitse laieneb kooskõlas siseriikliku

õigusega artikli 2 punktis b osutatud abikaasadele ja elukaaslastele.
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2. Liikmesriigid võivad otsustada, kas lõikes 1 osutatud sotsiaalkaitset rakendatakse 

kohustuslikul või vabatahtlikul alusel. Vastavalt sellele võivad nad ette näha, et kõnealust 

sotsiaalkaitset antakse üksnes artikli 2 punktis b osutatud abikaasade ja elukaaslaste 

taotluse alusel.

Artikkel 8

Rasedus- ja sünnitushüvitised

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et naissoost füüsilistest isikutest 

ettevõtjatele ning artiklis 2 osutatud naissoost abikaasadele ja elukaaslastele antakse

vastavalt siseriiklikule õigusele piisav rahaline rasedus- ja sünnitushüvitis, mis võimaldab 

vähemalt 14-nädalast kutsetegevuse katkestamist ajal, mis on seotud raseduse ja 

sünnitusega.

2. Liikmesriigid võivad otsustada, kas lõikes 1 osutatud rahalist rasedus- ja sünnitushüvitist

antakse kohustuslikult või vabatahtlikkuse alusel. Vastavalt sellele võivad nad ette näha, et 

seda hüvitist antakse üksnes naissoost füüsilistest isikutest ettevõtjate ning artiklis 2

osutatud naissoost abikaasade ja elukaaslaste taotluse alusel.
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3. Lõikes 1 osutatud hüvitist peetakse piisavaks, kui see tagab sissetuleku, mis on vähemalt 

võrdne:

a) hüvitisega, mida asjaomane isik saaks, kui ta katkestaks oma tegevuse tervise 

seisundist tulenevatel põhjustel, ja/või

b) eelneva võrreldava perioodiga võrreldes keskmiselt kaotatava sissetuleku või tuluga 

siseriikliku õigusega kehtestatud ülemmäära piires ja/või

c) siseriikliku õigusega kehtestatud muude peretoetustega liikmesriigi õigusaktidega 

kehtestatud ülemmäära piires.

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada naissoost füüsilisest isikust 

ettevõtjatele ning artiklis 2 osutatud naissoost abikaasadele ja elukaaslastele võimalusel

juurdepääs olemasolevatele ajutise asenduse teenustele või olemasolevatele siseriiklikele

sotsiaalteenustele. Liikmesriigid võivad näha ette juurdepääsu nimetatud teenustele 

käesoleva artikli lõikes 1 osutatud hüvitise alternatiivina või osana hüvitisest.
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Artikkel 9

Õiguste kaitse

1. Liikmesriigid tagavad, et kõikidel isikutel, kes leiavad, et nad on võrdse kohtlemise 

põhimõtte eiramise tõttu kahju kannatanud, oleks võimalik kasutada kohtu- või 

haldusmenetlust, sealhulgas liikmesriikide poolt asjakohaseks peetatavatel juhtudel 

lepitusmenetlust, käesolevast direktiivist tulenevate kohustuste täitmise küsimuses isegi 

juhul, kui see suhe, millega väidetav diskrimineerimine kaasnes, on lõppenud.

2. Liikmesriigid tagavad, et ühendused, organisatsioonid või muud juriidilised isikud, kellel 

on kooskõlas liikmesriigi õiguses sätestatud kriteeriumidega õigustatud huvi käesoleva 

direktiivi järgimise tagamiseks, võivad kaebuse esitaja nõusolekul esineda kas tema nimel 

või tema toetuseks kohtu- või haldusmenetluses, mis toimub käesolevast direktiivist 

tulenevate kohustuste täitmise küsimuses.

3. Lõiked 1 ja 2 ei piira siseriiklike eeskirjade kohaldamist, mis on seotud võrdse kohtlemise 

põhimõtte küsimuses menetluse algatamise tähtaegadega.
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Artikkel 10

Hüvitamine või heastamine

Liikmesriigid võtavad oma õigussüsteemides meetmed, mis on vajalikud kannatanule aset leidnud 

soolise diskrimineerimise tulemusel tekitatud kahju tegelikuks ja tõhusaks hüvitamiseks või, kui 

liikmesriigid nii otsustavad, heastamiseks viisil, mis on hoiatav ja kantud kahjuga proportsionaalne. 

Hüvitamist või heastamist ei tohi eelnevalt piirata ülemmäära kinnitamisega.

Artikkel 11

Võrdõiguslikkusega tegelevad asutused

1. Liikmesriigid määravad asutuse või asutused, kelle ülesanne on edendada, analüüsida, 

jälgida ja toetada kõikide isikute võrdset, soolise diskrimineerimiseta kohtlemist, ja teevad 

nende asutuste jaoks vajalikud korraldused. Nimetatud asutused võivad moodustada osa 

asutustest, mis riigi tasandil vastutavad inimõiguste kaitse, üksikisiku õiguste kaitse või 

võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise eest.
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2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud asutuste ülesannete hulka kuulub:

a) diskrimineerimise all kannatanutele sõltumatu abi osutamine diskrimineerimist 

käsitlevate kaebuste esitamisel, piiramata seejuures kannatanute ja artikli 9 lõikes 2 

osutatud ühenduste, organisatsioonide või muude juriidiliste isikute õigusi;

b) diskrimineerimist käsitlevate sõltumatute uurimiste korraldamine;

c) sõltumatute aruannete avaldamine ja soovituste esitamine seoses sellise

diskrimineerimise asjaoludega;

d) kättesaadava teabe asjakohasel tasemel vahetamine Euroopa vastavate asutustega, 

nagu näiteks Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut.
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Artikkel 12

Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine

Liikmesriigid võtavad käesolevas direktiivis osutatud valdkondade õigus- ja haldusnormide, 

poliitika ja tegevuste väljatöötamisel ja rakendamisel aktiivselt arvesse meeste ja naiste 

võrdõiguslikkuse eesmärki.

Artikkel 13

Teabe levitamine

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiivi kohaselt vastu võetud sätted ja juba kehtivad 

asjakohased sätted tehakse liikmesriikide territooriumil asjaomastele isikutele sobival viisil 

teatavaks.



17279/3/09 REV 3 aa 24
DG G ET

Artikkel 14

Kaitse tase

Liikmesriigid võivad kehtestada või säilitada käesoleva direktiivi sätetest soodsamad meeste ja 

naiste võrdse kohtlemise põhimõtet kaitsvad sätted.

Käesoleva direktiivi rakendamine ei õigusta mingil juhul selle diskrimineerimisvastase kaitse 

vähendamist, mis käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas oli liikmesriikides juba varem 

olemas.
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Artikkel 15

Aruanded

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile kogu olemasoleva teabe käesoleva direktiivi 

kohaldamise kohta hiljemalt …*.

Komisjon koostab kokkuvõtliku aruande ja esitab selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

hiljemalt …**. Vajaduse korral lisatakse nimetatud aruandele käesoleva direktiivi 

muudatusettepanekud.

2. Komisjoni aruandes võetakse arvesse sidusrühmade seisukohti.

                                               
* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev, mis saabub kuus aastat pärast käesoleva 

direktiivi jõustumist.
** Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev, mis saabub seitse aastat pärast käesoleva 

direktiivi jõustumist.
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Artikkel 16

Rakendamine

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 

hiljemalt …*. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku 

avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad 

ette liikmesriigid.

2. Kui erilised raskused seda õigustavad, võivad liikmesriigid käesoleva direktiivi artikli 7

ning artikli 8 (seoses artikli 2 punktis b osutatud naissoost abikaasade ja elukaaslastega) 

järgimiseks saada vajaduse korral lisaaega kaks aastat kuni …**.

3. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas 

vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

                                               
* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev, mis saabub kaks aastat pärast käesoleva 

direktiivi jõustumist.
** Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev, mis saabub neli aastat pärast käesoleva direktiivi 

jõustumist.
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Artikkel 17

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 86/613/EMÜ tunnistatakse kehtetuks alates …*.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile.

Artikkel 18

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

                                               
* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev, mis saabub kaks aastat pärast käesoleva 

direktiivi jõustumist.
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Artikkel 19

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja
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I SISSEJUHATUS

Komisjon esitas 6. oktoobril 2008 ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise 

põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 86/613/EMÜ1.

Ettepanek on osa meetmete paketist, mis käsitlevad töö-, pere- ja eraelu paremat ühitamist; 

paketti kuuluvad veel ettepanek vaadata läbi direktiiv rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 

toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu kohta, aruanne Barcelona lastehoiu alaste 

eesmärkide täitmise kohta ning teatis töö ja eraelu tasakaalu kohta.

Euroopa Parlament esitas tavamenetluse kohaselt oma esimese lugemise seisukoha 6. mail 

20092.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esitas oma arvamuse 24. märtsil 2009. aastal3.

Komisjon ei esitanud parlamendi esimesel lugemisel esitatud arvamuse järel ametlikku 

muudetud ettepanekut.

Nõukogu saavutas 30. novembril 2009 esimese lugemise seisukoha suhtes kvalifitseeritud 

häälteenamusega poliitilise kokkuleppe.

                                               
1 Nõukogu 11. detsembri 1986. aasta direktiiv 86/613/EMÜ füüsilisest isikust ettevõtjatena, 

kaasa arvatud põllumajanduses füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste 
võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, ja füüsilisest isikust ettevõtjatena 
tegutsevate naiste kaitse kohta seoses raseduse ning sünnitusega (EÜT L 359, 19.12.1986, 
lk 56).

2 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata. 
3 ELT C 228, 22.9.2009, lk 107.
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Nõukogu võttis [8.] [märtsil] 2010 kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 

lõikega 5 kvalifitseeritud häälteenamusega vastu esimese lugemise seisukoha.

II EESMÄRGID

Kõnealuse ettepaneku eesmärk on muuta ühenduse õigusraamistikku seoses naiste ja meeste 

võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamisega füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende abikaasade 

suhtes.

Ettepanekuga soovitakse parandada füüsilisest isikust ettevõtjate sotsiaalkaitset, et kaotada 

naisettevõtlust pärssivad tegurid. Ettepanekuga püütakse parandada ka abistavate abikaasade 

sotsiaalkaitset, kes töötavad tihti regulaarselt koos füüsilisest isikust ettevõtjaga ilma 

juurdepääsuta vastavatele õigustele.

Ettepaneku põhijooned on järgmised:

– „abistavate abikaasade” määratlust on muudetud, et hõlmata elukaaslasi (st vabaabielus 

paarid), kui neid tunnustatakse liikmesriigi õiguse alusel;

– artikli 7 sätete kohaselt tagatakse naissoost füüsilistest isikutest ettevõtjatele ja 

abistavatele abikaasadele soovi korral õigus sama pikale rasedus- ja sünnituspuhkusele 

kui töösuhetes töötajatele (vt direktiiv 92/85/EÜ);

– artikli 6 sätetega nähakse ette, et abistavatele abikaasadele peaks nende soovi korral

olema tagatud füüsilisest isikust ettevõtjaga vähemalt samaväärne sotsiaalkaitse tase.
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Direktiivi vastuvõtmise korral tunnistatakse kehtetuks direktiiv 86/613/EMÜ4 ja seda 

kohaldatakse direktiividega 2006/54/EÜ, 2004/113/EÜ ja 79/7/EMÜ hõlmamata küsimustes, 

et tõhusamalt rakendada naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtet füüsilisest isikust 

ettevõtjana tegutsevate või nende tegevusele kaasa aitavate isikute suhtes.

III NÕUKOGU ESIMESE LUGEMISE SEISUKOHA ANALÜÜS

1. Üldised märkused:

a) Komisjoni seisukoht Euroopa Parlamendi muudatusettepanekute kohta

Euroopa Parlament võttis komisjoni ettepaneku kohta vastu 30 muudatusettepanekut 

(muudatusettepanekud 1-16, 18-19, 21-28, 36, 39, 40, 46). Komisjon märkis täiskogu 

istungil toimunud arutelu käigus, et võib täiel määral, osaliselt või pärast uuesti 

sõnastamist kiita heaks 15 muudatusettepanekut (muudatusettepanekud 1, 2, 3, 4, 7, 9, 

12, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 27, 28). Ülejäänud muudatusettepanekud 

(muudatusettepanekud 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 36, 39, 40, 46) ei olnud 

komisjoni jaoks vastuvõetavad.

2. Nõukogu esimese lugemise seisukoht

Nõukogu oli nõus täielikult, osaliselt või muudetud sõnastuses vastu võtma järgmised 

10 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekut:

                                               
4 Nõukogu 11. detsembri 1986. aasta direktiiv 86/613/EMÜ füüsilisest isikust ettevõtjatena, 

kaasa arvatud põllumajanduses füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste 
võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, ja füüsilisest isikust ettevõtjatena 
tegutsevate naiste kaitse kohta seoses raseduse ning sünnitusega (EÜT L 359, 19.12.1986, 
lk 56).
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 muudatusettepanek 4 (põhjendus 10: viide positiivsetele meetmetele): nõukogu oli 

siiski seisukohal, et ingliskeelses tekstis tuleks mõiste „affirmative action” 

asendada mõistega „positive action” kooskõlas direktiivi 2006/54/EÜ artikliga 3 

(nõukogu esimese lugemise seisukoha põhjendus 14);

 muudatusettepanek 9 (põhjendus 18: selgitus teksti kohta, et viidata füüsilisest 

isikutest ettevõtjatele ja abistavatele abikaasadele ): nõukogu lisas samuti viite 

füüsilisest isikust ettevõtjate elukaaslastele (niivõrd kui neid tunnustatakse 

liikmesriigi õiguse alusel) oma esimese lugemise seisukoha põhjendusse 21;

 muudatusettepanek 12 (artikkel 4: lisatud on viide naisettevõtluse edendamise 

vajaduse kohta): nõukogu nõustus parlamendi soovitusega lisada viide 

naisettevõtluse alustamise kohta, võttes arvesse ettevõtluses esinevat 

märkimisväärset sugudevahelist erinevust (nõukogu esimese lugemise seisukoha 

artikkel 5);

 muudatusettepanekud 13 ja 39 (artikkel 5: sõna „elukaaslaste” järele lisatakse 

sõna „vahel”): nõukogu nõustus parlamendiga, et selle sõna lisamise järel oleks 

selgem, et äriühingu asutamise tingimused peaksid olema samad olenemata 

perekonnaseisust (nõukogu esimese lugemise seisukoha artikkel 6);

 muudatusettepanek 18 (uus artikkel 7a abistavate abikaasade töö tunnustamise 

kohta): nõukogu lisas selle muudatusettepaneku sisu oma esimese lugemise 

seisukoha põhjendusse 8;

 muudatusettepanek 22 (artikli 10 lõike 2 uus punkt ca): nõukogu leidis, et mõiste 

„samaväärne” tuleks asendada mõistega „vastav” (nõukogu esimese lugemise 

seisukoha artikli 11 lõike 2 punkt d);
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 muudatusettepanek 23 (uue sätte lisamine (uus artikkel 10a), mis käsitleb soolise 

võrdõiguslikkuse süvalaiendamist): nõukogu leidis, et uus säte aitaks oluliselt 

parandada olemasolevat direktiivi (nõukogu esimese lugemise seisukoha artikkel 

12);

 muudatusettepanek 27 (artikli 14 lõige 2): nõukogu võib nõustuda 

muudatusettepaneku esimese poolega, milles esitatakse tingimus („kui erilised 

raskused seda õigustavad”), kuid on seisukohal, et lisaaja lühendamine ühe 

aastani ei ole vastuvõetav. Samuti ei toetanud nõukogu lisaaja pikendamist 

direktiivi kõigi sätete suhtes (nõukogu esimese lugemise seisukoha artikli 16 lõige 

2);

 muudatusettepanek 28 (artikkel 14a (uus): miinimumnõuded. Nõukogu lisas selle 

muudatusettepaneku sisu oma esimese lugemise seisukoha põhjendusse 22.

Nõukogu ei pidanud siiski soovitavaks nõustuda järgmiste muudatusettepanekutega:

 muudatusettepanek 1 (põhjendus 4: viide vajadusele parandada abistavate 

abikaasade olukorda käsitöönduses, kaubanduses, väikese ja keskmise suurusega 

ettevõtetes ning vabakutselistes ametites): nõukogu arvates ei ole selgesõnaline 

viitamine kõnealustele sektoritele vajalik (nõukogu esimese lugemise seisukoha 

põhjendus 4);
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 muudatusettepanek 2 (uus põhjendus 4a): nõukogu leidis, et ei ole asjakohane 

kehtestada abistavate abikaasade registreerimiseks kohustuslik korda. Lisaks 

sätestatakse nõukogu esimese lugemise seisukoha põhjenduses 16, et 

sotsiaalkaitse süsteemile juurdepääsu omavate füüsilisest isikust ettevõtjate 

abikaasadel või elukaaslastel peaks samuti olema õigus sotsiaalkaitsele.

Liikmesriikidelt tuleks nõuda vajalike meetmete võtmist oma sotsiaalkaitse 

korraldamisel vastavalt riiklikele õigusaktidele. Eelkõige otsustavad liikmesriigid 

selle üle, kas sellist sotsiaalkaitset tuleks rakendada kohustuslikul või 

vabatahtlikul alusel);

 muudatusettepanek 3 (uus põhjendus 7b): nõukogu leidis, et abistavate abikaasade 

selgelt sõnastatud staatuse ning õiguste määratlemise kohustuslikuks muutmine ei 

ole asjakohane;

 muudatusettepanek 5 (põhjendus 11: nõukogu oli seisukohal, et kehtiva direktiivi 

86/13/EMÜ praeguse sõnastuse muutmine ei ole asjakohane (nõukogu esimese 

lugemise seisukoha põhjendus 13);

 muudatusettepanek 6 (põhjendus 12: nõukogu leidis, et see muudatus ei ole 

vajalik, kuna väljakujunenud kohtupraktika kohaselt peavad liikmesriigid oma 

pädevust kasutades kinni pidama ühenduse õigusest vastavalt Euroopa Kohtu 

tõlgendusele;
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 muudatusettepanek 7 (põhjendus 13: nõukogu oli seisukohal, et ei ole asjakohane 

sätestada, et abistava abikaasa kaitse tase peaks olema proportsionaalne tema 

osalemisega füüsilisest isikust ettevõtja tegevuses pereettevõtte raames. Nõukogu 

leidis, et liikmesriikidel peaks olema pädevus korraldada oma sotsiaalkaitset 

vastavalt riiklikele õigusaktidele ning eelkõige otsustada, et see sotsiaalkaitse võib 

olla proportsionaalne füüsilisest isikust ettevõtja tegevuses osalemisega ja/või 

sotsiaalkindlustusmaksete suurusega (nõukogu esimese lugemise seisukoha 

põhjendus 16).

 muudatusettepanek 8 (põhjendus 16: nõukogu ei saanud kõnealust 

muudatusettepanekut heaks kiita, sest pidas vajalikuks säilitada viide 

sotsiaalkaitsesüsteemide kvaliteedile ning pikaajalisele jätkusuutlikkusele 

(nõukogu esimese lugemise seisukoha põhjendus 19);

 muudatusettepanek 10 (artikli 2 lõike 1 punkt a): nõukogu leidis, et asjakohane on 

kõnealune mõiste välja jätta ning viia see uude artiklisse (nõukogu esimese 

lugemise seisukoha artikkel 2) direktiivi reguleerimisala kohta. Lisaks oli 

nõukogu seisukohal, et viitamine sektoritele nagu põllumajandus, vabakutselised 

ametid, käsitööndus ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ei ole 

asjakohane, sest puudub vajadus parandada kehtivas direktiivis esitatud 

määratlust;

 muudatusettepanek 11 (artikli 3 lõige 1): nõukogu ei pidanud vajalikuks lisada 

äritegevuse juhtimist olukordadele, mille suhtes peaks kehtima 

mittediskrimineerimise põhimõte, kuna ei leidnud mitte ühtegi põhjust muuta 

direktiivi 86/613/EMÜ kehtivat sätet (nõukogu esimese lugemise seisukoha artikli 

4 lõige 1);
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 muudatusettepanekud 14 ja 40 (artikkel 6): kuigi nõukogu nõustus lisama viite 

elukaaslastele, ei saanud ta siiski heaks kiita muudatusettepanekus esitatud 

tingimusi seoses sotsiaalkaitsega, kuna leidis, et liikmesriigid peaksid olema 

pädevad otsustama selle üle, kas kõnealust sotsiaalkaitset tuleks rakendada 

kohustuslikult või vabatahtlikult (nagu selgitatakse täiendavalt nõukogu esimese 

lugemise seisukoha põhjenduses 16);

  muudatusettepanek 15 (artikli 7 lõige 1 rasedus- ja sünnituspuhkuse pikkuse 

kohta): nõukogu oli seisukohal, et direktiivis ei tuleks sätestada individuaalsetest 

valikutest lähtuvalt kehtestatud rasedus- ja sünnituspuhkust, kuna see mõjutaks 

olemasolevaid ja tulevasi riiklikke õigusakte, vaid piisav rasedus- ja 

sünnitustoetus, mis võimaldab ametitegevuse katkestamist ajal, mis on seotud 

rasedusega (nõukogu esimese lugemise seisukoha artikli 8 lõige 1);

 muudatusettepanek 16 (artikli 7 lõige 3): nõukogu oli seisukohal, et kõik sellised 

sätted oleksid ebaselged ning põhjustaksid õiguskindlusetust, kuna on oluline 

teada diskrimineerimise põhjuseid (nõukogu esimese lugemise seisukoha artikli 8 

lõige 3);

 muudatusettepanek 19 (artikli 8 lõige 1: mõiste „tõhus” lisamine. Nõukogu oli 

seisukohal, et tekst tuleks viia kooskõlla direktiivide 2006/54/EÜ ja 2004/113/EÜ 

kehtivate sätetega (nõukogu esimese lugemise seisukoha artikli 9 lõige 1);

 muudatusettepanek 21 (artikli 10 lõige 2: viide lõikes 1 osutatud asutusele): 

nõukogu leidis, et tuleks kasutada komisjoni ettepanekus toodud sõnastust 

„asutused”, et oleks selge, et artikli 10 lõikes 2 viidatud asutused on samad, mis 

vastutavad direktiivide 2004/113/EÜ ja 2006/54/EÜ rakendamise eest (nõukogu

esimese lugemise seisukoha artikli 11 lõige 2);



17279/3/09 REV 3 ADD 1 nr 10
DG G 2B ET

 muudatusettepanek 24 (artikkel 11: viide internetile kui teabe levitamise 

vahendile). Nõukogu leidis, et ei ole otstarbekas muuta komisjoni ettepaneku 

teksti, mis on samane direktiivide 2006/54/EÜ ja 2004/113/EÜ kehtivate sätetega 

(nõukogu esimese lugemise seisukoha artikkel 13);

 muudatusettepanek 25 (artikli 13 lõige 1: tähtajad direktiivi kohaldamisega seotud 

teabe ja komisjoni direktiivi käsitleva aruande esitamiseks): nõukogu ei toetanud 

komisjoni ettepanekus esitatud tähtaegade lühendamist (nõukogu esimese 

lugemise seisukoha artikkel 15);

 muudatusettepanek 26 (artikkel 13 (uus): direktiivi läbivaatamine): nõukogu

leidis, et läbivaatamisklausel ei ole vajalik;

 muudatusettepanek 36 (artikkel 2a (uus): mis tahes perekonnaseisu alusel 

diskrimineerimise keeld): nõukogu leidis, et ei ole asjakohane seda 

muudatusettepanekut arvesse võtta samal põhjusel mis muudatusettepaneku 6 

puhul;

 muudatusettepanek 46 (artikli 7 lõige 4: säte, milles käsitletakse lisaks rasedus- ja 

sünnitustoetustele juurdepääsu riigis osutatavatele sotsiaalteenustele): nõukogu ei 

toetanud seda muudatusettepanekut, sest leidis, et liikmesriigid peaksid suutma 

tagada, et juurdepääs kõnealustele sotsiaalteenustele oleks alternatiiviks rasedus-

ja sünnitustoetustele või osale neist (nõukogu esimesel lugemisel vastu võetud 

seisukoha artikli 8 lõige 4).

Komisjon on nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks kiitnud.
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3. Konkreetsed märkused

Sotsiaalkaitse (nõukogu esimese lugemise seisukoha artikkel 7 ja põhjendus 16)

Nõukogu nõustub parlamendiga, et sotsiaalkaitse süsteemile juurdepääsu omavate 

füüsilisest isikust ettevõtjate abikaasadel või – kui neid tunnustatakse liikmesriigi 

õiguse alusel – elukaaslastel, peaks arvestades nende osalemist pereettevõttes olema 

samuti õigus sotsiaalkaitsele.

Nõukogu leiab, et liikmesriikidelt tuleks nõuda vajalike meetmete võtmist oma 

sotsiaalkaitse korraldamisel kooskõlas riiklike õigusaktidega. Eelkõige peaksid 

liikmesriigid olema pädevad otsustama selle üle, kas sellist sotsiaalkaitset tuleks 

rakendada kohustuslikult või vabatahtlikkuse alusel ning anda üksnes abistavate 

abikaasade ja elukaaslaste taotluse alusel.

Liikmesriikidel peaks olema võimalus sätestada, et selline sotsiaalkaitse võib olla 

proportsionaalne füüsilisest isikust ettevõtja tegevuses osalemisega ja/või 

sotsiaalkindlustusmaksete suurusega.

Ilma et see piiraks käesoleva direktiivi sätete kohaldamist, võivad liikmesriigid säilitada 

siseriiklikud sätted, millega piiratakse juurdepääsu sotsiaalkaitse teatud süsteemidele 

või kaitse teatud tasemetele, sealhulgas erilistele rahastamistingimustele, teatavat liiki 

füüsilisest isikust ettevõtjatest töötajatele või vabakutselistele, tingimusel et on olemas 

juurdepääs üldisele süsteemile.
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Rasedus- ja sünnitushüvitised ja ajutise asenduse teenused (nõukogu esimese 

lugemise seisukoha artikkel 8, põhjendused 17 ja 18)

Lähtudes rasedate füüsilisest isikust ettevõtjate ja füüsilisest isikust ettevõtjate 

abikaasade või elukaaslaste majanduslikust ja füüsilisest haavatavusest, toetab nõukogu

parlamendi soovitust anda neile õigus piisavalt pikale rasedus- ja sünnituspuhkusele, 

mis tagaks ema normaalse raseduse kulgemise ja sünnitusjärgse füüsilise taastumise.

Võttes arvesse nende füüsilisest isikust ettevõtja staatust, leidis nõukogu siiski, et ei ole 

asjakohane sätestada, et naissoost füüsilisest isikust ettevõtjatel ja analoogiliselt 

füüsilisest isikust ettevõtjate abistavatel abikaasadel või elukaaslastel peaks olema soovi 

korral õigus sama pikale rasedus- ja sünnituspuhkusele nagu on sätestatud direktiivis 

92/85/EMÜ. Kõnealust direktiivi kohaldatakse üksnes töötajatele, kelle suhtes kehtivad 

naissoost füüsilisest isikust ettevõtjatega võrreldes teistsugused sätted.

Seetõttu leidis nõukogu, et oleks asjakohasem sätestada, et naissoost füüsilisest isikust 

ettevõtjad ning naissoost abikaasad ja elukaaslased peaksid kooskõlas riiklike 

õigusaktidega saama piisava rasedus- ja sünnitustoetuse, mis võimaldab neil vähemalt 

14-nädalast ametitegevuse katkestamist ajal, mis on seotud raseduse ja sünnitusega.

Liikmesriikidele peaks jääma pädevus selliste hüvitiste maksmise korraldamiseks, 

sealhulgas kindlustusmaksete suuruse ning kogu toetuste ja maksete korra 

kehtestamiseks, eeldusel et järgitakse käesoleva direktiivi minimaalseid ettekirjutusi. 

Eelkõige peaksid nad saama kindlaks määrata, millisel ajavahemikul enne ja/või pärast 

sünnitust antakse õigus rasedus- ja sünnitushüvitistele. Lisaks peaksid nad kindlaks 

määrama, kas sotsiaalkindlustusmaksete suuruse ja/või toetuste kehtestamisel tuleks 

võtta arvesse asjaomase isiku või perekonna majanduslikku olukorda.
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Lisaks oli nõukogu seisukohal, et füüsilisest isikust ettevõtjate tegevuse eripära arvesse 

võtmiseks peaks naissoost füüsilisest isikust ettevõtjatel ja naissoost abikaasadel või –

kui neid tunnustatakse liikmesriigi õigusaktide alusel – elukaaslastel olema võimaluse 

piires juurdepääs rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal ajutise asenduse teenustele, mis 

võimaldavad ametitegevuse katkestamist ajal, mis on seotud raseduse ja sünnitusega, 

või riigis osutatavatele sotsiaalteenustele. Juurdepääs kõnealustele teenustele võiks olla 

alternatiiviks rasedus- ja sünnitustoetusele või osale sellest.

IV KOKKUVÕTE

Nõukogu leiab, et tema esimesel lugemisel vastu võetud seisukoht füüsilisest isikust 

ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta 

pakub tasakaalustatud ja realistliku lahenduse komisjoni ettepanekus käsitletud küsimustele, 

arvestades eelkõige vajadust mitte sekkuda liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide 

korraldamisse või rahastamisse.

Nõukogu on seisukohal, et käesolevas seisukohas esitatud sätted aitaksid kõrvaldada 

takistused naiste juurdepääsule füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisele ning aitaksid seda 

perekondlike kohustustega paremini ühildada.

Nõukogu jääb ootama konstruktiivset arutelu Euroopa Parlamendiga, et saavutada kõnealuse 

olulise direktiivi suhtes lõplik kokkulepe.

________________________
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CODEC 107
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I/A–PUNKTI MÄRKUS
Saatja: Nõukogu peasekretariaat
Saaja: COREPER / NÕUKOGU
Teema: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv füüsilisest isikust ettevõtjatena 

tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 86/613/EMÜ (esimene lugemine) 
(ÕA + A)
– Vastuvõtmine
a) nõukogu seisukoht
b) nõukogu põhjendused

1. Komisjon edastas 6. oktoobril 2008 nõukogule eespool nimetatud ettepaneku1, mis tugineb 

EÜ asutamislepingu artikli 141 lõikele 3.

2. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esitas oma arvamuse 24. märtsil 20092.

3. Euroopa Parlament esitas oma arvamuse esimesel lugemisel 6. mail 20093.

                                               
1 Dok 13981/08 SOC 574 CODEC 1284.
2 ELT C 228, 22.9.2009, lk 107.
3 Dok 8840/09 CODEC 552 SOC 259.
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4. Nõukogu (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) jõudis oma 

30. novembril 2009. aastal toimunud 2980. istungil poliitilisele kokkuleppele eespool 

nimetatud direktiivi käsitleva nõukogu esimese lugemise seisukoha suhtes.

5. Alaliste esindajate komiteel palutakse soovitada nõukogul:

– võtta ühe oma eelseisva istungi päevakorra A-punktina vastu dokumendis 17279/09 

esitatud nõukogu esimese lugemise seisukoht ning dokumendis 17279/09 ADD 1 esitatud 

põhjendused, kusjuures Ühendkuningriigi delegatsioon hoidub hääletamisest;

– otsustada kanda selle istungi protokolli käesoleva märkuse addendum’is esitatud avaldus.

____________________
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Saatja: Nõukogu peasekretariaat
Saaja: COREPER / NÕUKOGU
Komisjoni 
ettepaneku nr:

13981/08 SOC 574 CODEC 1284

Teema: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv füüsilisest isikust ettevõtjatena 
tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 86/613/EMÜ (esimene lugemine)
(ÕA + A)
– Vastuvõtmine
a) ühine seisukoht
b) nõukogu põhjendused
– Avaldus

Belgia delegatsiooni avaldus artikli 7 lõike 4 kohta

Belgia delegatsioon teatab, et Belgia kupongide süsteemi ("titres-services") tuleb käsitleda riikliku 

sotsiaalteenusena artikli 7 lõike 4 tähenduses.

_________________
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I/A-PUNKTI MÄRKUSE PARANDUS
Saatja: Nõukogu peasekretariaat
Saaja: COREPER / NÕUKOGU
Teema: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv füüsilisest isikust ettevõtjatena 

tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 86/613/EMÜ (esimene lugemine) 
(ÕA + A)
- Vastuvõtmine
a) nõukogu seisukoht
b) nõukogu põhjendused

Lehekülje 2 punkti 5 esimeses taandes

asendatakse: "- võtta ühe oma eelseisva istungi päevakorra A-punktina vastu dokumendis 

17279/09 esitatud nõukogu esimese lugemise seisukoht ning dokumendis 17279/09 ADD 1 

esitatud põhjendused, kusjuures Ühendkuningriigi delegatsioon hoidub hääletamisest;

järgmisega: "- võtta ühe oma eelseisva istungi päevakorra A-punktina vastu dokumendis 

17279/09 esitatud nõukogu esimese lugemise seisukoht ning dokumendis 17279/09 ADD 1 

esitatud põhjendused, kusjuures Ühendkuningriigi delegatsioon, Ungari delegatsioon ning 

Saksamaa delegatsioon hoiduvad hääletamisest;

------------------
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Brüssel 22.3.2010 
KOM(2010)99 lõplik 

2008/0192 (COD) 

  

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE 
 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel, 
 

mis käsitleb 

nõukogu esimese lugemise seisukohta, mille eesmärk on võtta vastu ettepanek Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviks füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja 
naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks 

direktiiv 86/613/EMÜ 
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2008/0192 (COD) 

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE 
 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel, 
 

mis käsitleb 

nõukogu esimese lugemise seisukohta, mille eesmärk on võtta vastu ettepanek Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviks füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja 
naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks 

direktiiv 86/613/EMÜ 

1. TAUST 

Komisjon võttis 3. oktoobril 2008 vastu ettepaneku, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse 
kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
86/613/EMÜ (KOM(2008) 636). 

Kõnealune ettepanek edastati Euroopa Parlamendile ja nõukogule 3. oktoobril 2008. 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis oma arvamuse vastu 24. märtsil 2009. 

Euroopa Parlament võttis 6. mail 2009 esimesel lugemisel vastu oma arvamuse. 

Täiskogul toimunud arutelul võttis komisjon vastu seisukoha muudatusettepanekute kohta. 
Komisjon ei võtnud siiski vastu Euroopa Parlamendi arvamuse kohaselt muudetud ametlikku 
ettepanekut. 

Nõukogu võttis oma seisukohta vastu esimesel lugemisel 8. märtsil 2010 kvalifitseeritud 
häälteenamusega. 

2. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK 

Ettepaneku eesmärk on muuta ühenduse õigusraamistikku seoses naiste ja meeste võrdse 
kohtlemise põhimõtte kohaldamisega füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende abikaasade suhtes. 

Ettepanek näeb ette põhjalikke muudatusi kehtivas direktiivis, mis pärineb 1986. aastast. 
Esiteks laiendatakse abikaasade mõistet, mis hõlmab nüüdsest ka elukaaslasi, kui liikmesriigi 
õigus nende staatust tunnistab. Teiseks tehakse ettepanek tagada füüsilist isikut abistavale 
abikaasale, arvestades tema panust pereettevõttes, tema taotlusel sama sotsiaalkaitse tase kui 
füüsilisest isikust ettevõtjale. Samuti on ettepanekus sätestatud, et füüsilisest isikust 
ettevõtjatele ja abistavatele abikaasadele tuleks tagada nende taotlusel sama pikk rasedus- ja 
sünnituspuhkus, nagu on ette nähtud rasedate töötajate kaitset käsitlevas direktiivis 
(14 nädalat), ja et see tuleks hüvitada põhimõtteliselt haiguspuhkusega võrdsel tasemel. 
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3. MÄRKUSED NÕUKOGU ESIMESEL LUGEMISEL VASTUVÕETUD 
SEISUKOHA KOHTA 

3.1. Üldised märkused  

Komisjon märgib, et nõukogu esimese lugemise seiskoht erineb oluliselt komisjoni 
ettepanekust ja Euroopa Parlamendi arvamusest, eeskätt abistavate abikaasade sotsiaalkaitse 
osas. Kui komisjon ja Euroopa Parlament on seisukohal, et abistavatele abikaasadele tuleks 
tagada sama sotsiaalkaitse tase kui füüsilisest isikust ettevõtjatele, siis nõukogu arvates piisab 
sellest, kui abistavatele abikaasadele on tagatud juurdepääs „sotsiaalkaitsele”. 

Füüsilisest isikust ettevõtjate ja abistavate abikaasade rasedus- ja sünnituspuhkuse osas on 
nõukogu seisukoht üsna sarnane Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud ja komisjoni poolt 
heakskiidetud muudatusele, mis näeb ette asjaomaste isikute erivajadustega kohanemise. 
Seevastu rasedus- ja sünnitushüvitise asjakohase taseme osas (artikli 7 lõige 3) erineb 
nõukogu arvamus komisjoni ja Euroopa Parlamendi seisukohtadest märgatavalt. 

3.2. Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekute kohta tehtud 
otsus 

3.2.1. Muudetud ettepanekusse ja nõukogu esimese lugemise seisukohta sisseviidud 
muudatused 

Nõukogu seisukohta viiakse sisse järgmised Euroopa Parlamendi esitatud 
muudatusettepanekud, mille komisjon on heaks kiitnud: 

- muudatusettepanek 12: positiivseid meetmeid käsitlevasse artiklisse on lisatud otsene viide 
naisettevõtluse edendamisele; 

- muudatusettepanek 13: ettevõtete loomist reguleerivate tingimuste sõnastust on täpsustatud; 

- muudatusettepanek 15: nõukogus vastu võetud tekstis on sätte sõnastust kohandatud 
füüsilisest isikust ettevõtjate ja abistavate abikaasade erivajadustega; 

- muudatusettepanek 18: nõukogus vastu võetud teksti 7. põhjenduses on nimetatud abistavate 
abikaasade töö tunnustamist; 

- muudatusettepanek 22: on täpsustatud võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevate riiklike 
asutuste pädevust teabe vahetamisel samaväärsete Euroopa asutustega; 

- muudatusettepanek 23: uus artikkel soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta; 

- muudatusettepanek 27: nõue, mille kohaselt võib direktiivi rakendamiseks anda lisaaega 
vaid „eriliste raskuste” esinemise korral; 

- muudatusettepanek 28: on lisatud uus artikkel ettepaneku „miinimumnõuete” selgitamiseks. 

3.2.2. Muudetud ettepanekusse sisseviidud muudatused, mis ei sisaldu nõukogu esimese 
lugemise seisukohas 

- muudatusettepanekud 21 ja 22, mis käsitlevad soolise võrdõiguslikkuse küsimustega 
tegelevat asutust: komisjon kiitis need muudatused põhimõtteliselt heaks. Nõukogu aga soovis 
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viia selle standardsätte vastavusse kõige hiljutisema soolist võrdõiguslikkust käsitleva aktiga 
(uuesti sõnastatud direktiiv1). Komisjon kiitis selle põhimõtte heaks. 

3.3. Nõukogu esitatud uued sätted ja komisjoni seisukoht 

Esimesel lugemisel vastuvõetud nõukogu seisukohast tuleks eriti esile tuua kaht sätet, mis 
erinevad oluliselt komisjoni ettepanekust ja Euroopa Parlamendi arvamusest. Need on 
nõukogu seisukoha artikkel 6 ja artikli 7 lõige 3, mis käsitlevad vastavalt abistavate 
abikaasade sotsiaalkaitset ning füüsilisest isikust ettevõtjate ja abistavate abikaasade rasedus- 
ja sünnitushüvitist. 

Komisjon kaitses oma ettepanekut artikli 6 kohta, soovides tagada abistavatele abikaasadele 
sama sotsiaalkaitse taseme kui füüsilisest isikust ettevõtjatele. Kuivõrd abistavad abikaasad 
osalevad tavapäraselt ettevõtte tegevuses, oleks mis tahes muu lähenemisviis vastuolus 
ettepaneku eesmärgiga, milleks on tagada naiste (valdav enamik abistavatest abikaasadest on 
naised) ja meeste (enamus – kaks kolmandikku – füüsilisest isikutest ettevõtjatest on mehed) 
võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamine. 

Siiski selgus nõukogus peetud läbirääkimiste käigus, et suur osa liikmesriike seisaks vastu mis 
tahes katsele ühtlustada füüsilisest isikust ettevõtjatele ja abistavatele abikaasadele tagatav 
sotsiaalkaitse tase. Seetõttu nõustus komisjon väljapakutud muudatusega, mis vähendas küll 
oluliselt tema ettepaneku kõrgeid eesmärke, aga oli samas ainus võimalus jõuda nõukogus 
poliitilisele kokkuleppele. Komisjon on arvamusel, et nõukogus vastu võetud tekst on 
praeguse olukorraga võrreldes märkimisväärne edasiminek nii füüsilisest isikust ettevõtjate 
kui ka abistavate abikaasade jaoks. Nimelt sätestatavad uued rasedus- ja sünnitushüvitist 
käsitlevad sätted liidu tasandil esmakordselt, et füüsilisest isikust ettevõtjatel ja abistavatel 
abikaasadel on õigus töölt eemal viibida vähemalt 14 nädalat ja saada selle aja eest hüvitist. 
Eeskätt tagab nõukogus vastu võetud tekst abistavatele abikaasadele ja elukaaslastele 
täieõigusliku juurdepääsu sotsiaalkaitsele olenemata sotsiaalkaitse süsteemist ja sellest, kas 
neil on „tuletatud” õigused sotsiaalkindlustusele füüsilisest isikust ettevõtja kaudu. 

Komisjon võttis arvesse ka asjaolu, et kuna kaks liikmesriiki olid põhimõtteliselt vastu mis 
tahes õigusaktile selles valdkonnas, ei oleks nõukogu saanud ühehäälselt otsustada. 

30. novembril 2009 toimunud Euroopa Liidu Nõukogu kohtumisel muutis eesistuja oma 
kompromissettepanekut, lisades sinna sätte, mis lubab liikmesriikidel otsustada rasedus- ja 
sünnitushüvitise taseme üle. Komisjon hoidus jällegi vastuväiteid tegemast, sest ta ei tahtnud 
seada ohtu nõukogus saavutatud poliitilist konsensust. 

4. JÄRELDUSED  

Eelöeldut arvestades on komisjon arvamusel, et kuigi nõukogus esimesel lugemisel 
vastuvõetud seisukoht ei ole kooskõlas tema ettepaneku teatavate oluliste punktidega, on 
ainus võimalus menetluse jätkamiseks hoiduda vastuseisust nõukogu esimese lugemise 
seisukohale. 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiiv 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete 

võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (uuesti 
sõnastatud) (ELT L 204, 26.7.2006, lk 23). 
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