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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS

DIREKTYVA 20../…/ES

… m. … … d.

dėl vienodo požiūrio

į savarankiškai dirbančius

vyrus ir moteris principo taikymo,

panaikinanti Direktyvą 86/613/EEB

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 157 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 1,

spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą 2,

                                               
1 OL C …
2 … m. … … d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 

… m. … … d. Tarybos sprendimas.
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kadangi:

(1) 1986 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyva 86/613/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir 

moteris, kurie verčiasi savarankiška darbo veikla, įskaitant žemės ūkyje, principo taikymo 

ir dėl savarankiškai dirbančių moterų apsaugos nėštumo ir motinystės metu 1 užtikrinama, 

kad vienodo požiūrio į vyrus ir moteris, kurie dirba savarankiškai arba padeda 

savarankiškai dirbantiems asmenims, principas būtų taikomas valstybėse narėse. 

Savarankiškai dirbančių asmenų ir savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktinių atžvilgiu 

Direktyva 86/613/EEB nebuvo labai veiksminga ir jos taikymo sritis turėtų būti peržiūrėta, 

nes diskriminacijos dėl lyties ir priekabiavimo atvejų pasitaiko ne tik tarp nuolatinį 

atlyginimą gaunančių darbuotojų, bet ir kitose srityse. Siekiant aiškumo ši direktyva turėtų 

pakeisti Direktyvą 86/613/EEB.

(2) Siekdama gerinti lyčių lygybės valdymą Komisija 2006 m. kovo 1 d. komunikate ,,Moterų 

ir vyrų lygybės gairės“ paskelbė persvarstysianti galiojančius ES teisės aktus dėl lyčių 

lygybės, kurie nebuvo įtraukti į dokumentų, kurie 2005 m. turi būti išdėstyti nauja 

redakcija, sąrašą ir, jei būtina, juos papildys, atnaujins arba išdėstys nauja redakcija. 

Direktyva 86/613/EEB į šį sąrašą įtraukta nebuvo.

                                               
1 OL L 359, 1986 12 19, p. 56.
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(3) Taryba 2007 m. gruodžio 5 ir 6 d. išvadose „Moterų ir vyrų subalansuotas vaidmuo 

užimtumo, augimo ir socialinės sanglaudos srityje“ paragino Komisiją apsvarstyti būtinybę 

prireikus peržiūrėti Direktyvą 86/613/EEB, kad būtų apsaugotos savarankiškai dirbančių 

asmenų ir jiems padedančių sutuoktinių teisės, susijusios su motinyste ir tėvyste.

(4) Europos Parlamentas nuolat ragino Komisiją peržiūrėti Direktyvą 86/613/EEB, visų pirma, 

kad būtų sustiprinta savarankiškai dirbančių moterų apsauga motinystės metu ir pagerėtų 

žemės ūkyje savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktinių padėtis.

(5) Komisija 2008 m. liepos 2 d. komunikate „Atnaujinta socialinė darbotvarkė. Galimybės, 

prieinamumas ir solidarumas XXI a. Europoje“ patvirtino poreikį imtis veiksmų mažinti 

lyčių nelygybę verslininkystės srityje bei gerinti darbo ir asmeninio gyvenimo 

suderinamumą.
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(6) Šiuo metu galioja daug su vienodo požiūrio principo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, 

taikomų savarankiško darbo srityje, visų pirma – 1978 m. gruodžio 19 d. Tarybos 

direktyva 79/7/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo nuoseklaus 

įgyvendinimo socialinės apsaugos srityje 1 bei 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į 

moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja 

redakcija) 2. Todėl ši direktyva neturėtų būti taikoma srityse, kuriose jau taikomos kitos 

direktyvos.

(7) Šia direktyva nepažeidžiama valstybių narių teisė organizuoti savo socialinės apsaugos 

sistemas. Valstybių narių išimtinė kompetencija organizuoti savo socialinės apsaugos 

sistemas apima, inter alia, sprendimus dėl tokių sistemų ir susijusių institucijų kūrimo, 

finansavimo bei valdymo ir sprendimus dėl išmokų pobūdžio ir jų mokėjimo būdų, įmokų 

dydžio ir galimybės naudotis sistema suteikimo sąlygų.

                                               
1 OL L 6, 1979 1 10, p. 24.
2 OL L 204, 2006 7 26, p. 23.
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(8) Direktyva turėtų būti taikoma savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų sutuoktiniams ar jų 

sugyventiniams, jei jie pripažįstami pagal nacionalinę teisę, ir ta apimtimi, kuria jie taip 

pripažįstami, kai jie nacionalinėje teisėje nustatytomis sąlygomis nuolat dalyvauja verslo 

veikloje. Siekiant pagerinti šių savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktinių ir sugyventinių, 

jei jie pripažįstami pagal nacionalinę teisę, ir ta apimtimi, kuria jie taip pripažįstami, 

padėtį, jų darbas turėtų būti pripažįstamas.

(9) Ši direktyva neturėtų būti taikoma tose srityse, kurioms taikomos kitos vienodo požiūrio į 

vyrus ir moteris principo įgyvendinimo direktyvos, ypač 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos 

direktyva 2004/113/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl 

galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo 1. 

Inter alia, Direktyvos 2004/113/EB 5 straipsnis dėl draudimo ir susijusių finansinių 

paslaugų ir toliau taikomas.

(10) Siekiant išvengti diskriminavimo dėl lyties, ši direktyva turėtų būti taikoma tiek 

tiesioginio, tiek netiesioginio diskriminavimo atvejais. Priekabiavimas ir seksualinis 

priekabiavimas turėtų būti laikomi diskriminavimu, taigi ir draudžiami.

(11) Ši direktyva neturėtų turėti poveikio nacionalinėje teisėje apibrėžtoms teisėms ir 

pareigoms, susijusioms su santuokine ar šeimine padėtimi.

                                               
1 OL L 373, 2004 12 21, p. 37.
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(12) Vienodo požiūrio principas turėtų būti taikomas šios direktyvos taikymo sričiai 

priklausantiems savarankiškai dirbančių asmenų ir trečiųjų šalių santykiams, o ne 

savarankiškai dirbančių asmenų ir jų sutuoktinių ar sugyventinių santykiams.

(13) Vienodo požiūrio principo taikymas savarankiško darbo srityje reiškia, kad neturi būti 

diskriminacijos dėl lyties, pavyzdžiui, susijusios su įmonių steigimu, įrengimu ar plėtra 

arba bet kokios kitos savarankiškos veiklos pradėjimu ar plėtra.

(14) Valstybės narės pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 157 straipsnio 4 dalį gali 

toliau taikyti arba tvirtinti priemones, kuriomis būtų suteikiama tam tikrų pranašumų, kad 

nepakankamai atstovaujamai lyčiai būtų lengviau verstis savarankiško darbo veikla arba 

kad būtų užkirstas kelias profesinės veiklos sunkumams ar už juos būtų kompensuojama. 

Iš esmės priemonės, pavyzdžiui, pozityvūs veiksmai siekiant praktiškai užtikrinti lyčių 

lygybę, neturėtų būti laikomos vienodo požiūrio į vyrus ir moteris teisinio principo 

pažeidimu.
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(15) Būtina užtikrinti, kad bendrovės, kurią kartu steigia sutuoktiniai arba sugyventiniai, jei jie 

pripažįstami pagal nacionalinę teisę, ir ta apimtimi, kuria jie taip pripažįstami, steigimui 

nebūtų taikomos griežtesnės sąlygos nei tos, kurios taikomos kitų asmenų bendrovės 

steigimui.

(16) Galimybę naudotis socialinės apsaugos sistema turinčių savarankiškai dirbančių asmenų 

sutuoktiniams ar sugyventiniams, jei jie pripažįstami pagal nacionalinę teisę, ir ta 

apimtimi, kuria jie taip pripažįstami, taip pat turėtų būti suteikta teisė naudotis socialinės 

apsaugos sistema, atsižvelgiant į jų dalyvavimą šeimos verslo veikloje. Iš valstybių narių 

turėtų būti reikalaujama imtis būtinų priemonių šiai socialinei apsaugai organizuoti pagal 

nacionalinę teisę. Visų pirma valstybės narės turi nuspręsti, ar ši socialinė apsauga turėtų 

būti įgyvendinama privaloma ar savanoriška tvarka. Valstybės narės gali nustatyti, kad ši 

socialinė apsauga gali būti proporcinga dalyvavimui savarankiškai dirbančio asmens 

veikloje ir (arba) įmokos dydžiui. Nedarant poveikio šiai direktyvai, valstybės narės gali 

tam tikroms savarankiškai dirbančių asmenų ar specialistų grupėms toliau taikyti 

nacionalines nuostatas, kuriomis ribojamos galimybės naudotis konkrečiomis socialinės 

apsaugos sistemomis arba tam tikro lygio apsauga, įskaitant specialias finansavimo 

sąlygas, jeigu suteikiamos galimybės naudotis bendra sistema.
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(17) Dėl ekonominio ir fizinio nėščių savarankiškai dirbančių moterų ir savarankiškai dirbančių 

asmenų nėščių sutuoktinių bei nėščių sugyventinių, jei jos pripažįstamos pagal nacionalinę 

teisę, ir ta apimtimi, kuria jos pripažįstamos, pažeidžiamumo būtina, kad joms būtų 

suteikta teisė į motinystės išmokas. Tokių išmokų skyrimo tvarkos nustatymas, įskaitant 

įmokų dydžio ir visos pašalpų bei išmokų mokėjimo tvarkos nustatymą, toliau priklauso 

valstybių narių kompetencijai, tačiau jos privalo laikytis būtiniausių šia direktyva nustatytų 

reikalavimų. Visų pirma valstybės narės gali nustatyti, kuriuo laikotarpiu prieš ir (arba) po 

gimdymo suteikiama teisė į motinystės išmokas. Be to, nustatant įmokas ir (arba) išmokas 

gali būti atsižvelgiama į atitinkamo asmens ar šeimos ekonominę padėtį.
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(18) Siekiant, kad būtų atsižvelgta į savarankiškos veiklos ypatumus, savarankiškai dirbančioms 

moterims ir savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktinėms ar sugyventinėms, jei jos 

pripažįstamos pagal nacionalinę teisę, ir ta apimtimi, kuria jos pripažįstamos, kiek 

įmanoma, turėtų būti suteikta galimybė naudotis teikiamomis laikino pavadavimo 

paslaugomis, sudarančiomis galimybę sustabdyti profesinę veiklą dėl nėštumo ar 

motinystės, arba visomis nacionalinėmis socialinėmis paslaugomis. Galimybė naudotis 

tomis paslaugomis gali būti alternatyva motinystės pašalpai arba sudaryti jos dalį.

(19) Socialinės rūpybos sistemos veiksmingumo ir efektyvumo didinimas, ypač pagerinus 

paskatas, administravimą ir vertinimą bei nustatant išlaidų programų prioritetus, tapo itin 

svarbus siekiant ilgalaikio finansinio Europos socialinių modelių tvarumo. Rengdamos 

priemones šiai direktyvai įgyvendinti valstybės narės ypatingą dėmesį turėtų skirti savo 

socialinės apsaugos sistemų kokybės ir ilgalaikio tvarumo gerinimui ir užtikrinimui.
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(20) Asmenims, patyrusiems diskriminaciją dėl lyties, turėtų būti suteikiamos adekvačios 

teisinės apsaugos priemonės. Siekiant garantuoti veiksmingesnę apsaugą, asociacijoms, 

organizacijoms ir kitiems teisės subjektams turėtų būti suteikta teisė dalyvauti teismo 

procesuose kaip nukentėjusio asmens atstovams arba kaip jo rėmėjams, kaip tai nustato 

valstybės narės, nepažeidžiant nacionalinių teismo proceso taisyklių, kuriomis 

reglamentuojamas atstovavimas ir gynyba teismuose.

(21) Savarankiškai dirbančių asmenų ir jų sutuoktinių bei sugyventinių, jei jie pripažįstami 

pagal nacionalinę teisę, ir ta apimtimi, kuria jie taip pripažįstami, apsauga nuo 

diskriminacijos dėl lyties turėtų būti stiprinama užtikrinant, kad kiekvienoje valstybėje 

narėje būtų įstaiga ar įstaigos, kompetentingos analizuoti susijusias problemas, ieškoti 

galimų sprendimų ir teikti praktinę pagalbą nukentėjusiems asmenims. Tai gali būti ta pati 

įstaiga arba įstaigos, kurios nacionaliniu lygiu atsakingos už žmogaus teisių gynimą ar 

asmenų teisių apsaugą, arba už vienodo požiūrio principo įgyvendinimą.



17279/3/09 REV 3 IP/is/ag 11
DG G LT

(22) Šia direktyva nustatomi būtiniausi reikalavimai, tokiu būdu suteikiant valstybėms narėms 

galimybę nustatyti arba taikyti palankesnes nuostatas.

(23) Kadangi veiksmo, kurio reikia imtis, tikslo, t. y. užtikrinti bendrą aukštą apsaugos nuo 

diskriminacijos lygį visose valstybėse narėse, valstybės narės negali deramai pasiekti ir 

kadangi to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 

5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal 

tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina 

nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:
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1 straipsnis

Dalykas

1. Šia direktyva nustatomi vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius arba į savarankiškai 

dirbantiems asmenims padedančius vyrus ir moteris principo įgyvendinimo valstybėse 

narėse, kiek tai susiję su direktyvose 2006/54/EB ir 79/7/EEB nereglamentuojamais

aspektais, pagrindai.

2. Vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principas dėl galimybės naudotis prekėmis bei 

paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo ir toliau įgyvendinamas pagal 

Direktyvą 2004/113/EB.
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2 straipsnis

Taikymo sritis

Ši direktyva taikoma:

a) savarankiškai dirbantiems asmenims, t. y. visiems asmenims, nacionalinės teisės 

nustatytomis sąlygomis besiverčiantiems savarankiška veikla, už kurią jie gauna atlygį;

b) savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktiniams ar sugyventiniams, jei jie pripažįstami pagal 

nacionalinę teisę, ir ta apimtimi, kuria jie taip pripažįstami, kurie nėra jų darbuotojai ar 

verslo partneriai, tais atvejais, kai jie nacionalinėje teisėje nustatytomis sąlygomis nuolat 

dalyvauja savarankiškai dirbančio asmens veikloje ir atlieka tas pačias ar papildomas 

užduotis.
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3 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

1. Šioje direktyvoje vartojamos šios sąvokų apibrėžtys:

a) tiesioginė diskriminacija – kai dėl lyties vienam asmeniui sudaromos mažiau 

palankios sąlygos palyginti su sąlygomis, kurios panašioje situacijoje yra, buvo ar 

būtų sudarytos kitam asmeniui;

b) netiesioginė diskriminacija – kai dėl akivaizdžiai neutralios nuostatos, kriterijaus ar 

praktikos vienos lyties asmenys atsidurtų tam tikroje prastesnėje padėtyje nei kitos 

lyties asmenys, išskyrus atvejus, kai tą nuostatą, kriterijų ar praktiką objektyviai 

pateisina teisėtas tikslas, o to tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis;
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c) priekabiavimas – kai nepageidaujamu elgesiu, susijusiu su asmens lytimi, siekiama 

pakenkti arba pakenkiama to asmens orumui ir siekiama sukurti arba sukuriama 

bauginanti, priešiška, menkinanti, žeminanti ar užgauli aplinka;

d) seksualinis priekabiavimas – kai bet kokiu nepageidaujamu žodiniu, nežodiniu ar 

fiziniu seksualinio pobūdžio elgesiu siekiama pakenkti arba pakenkiama asmens 

orumui, visų pirma kai sukuriama bauginanti, priešiška, menkinanti, žeminanti ar 

užgauli aplinka.

4 straipsnis

Vienodo požiūrio principas

1. Vienodo požiūrio principas reiškia, kad neturi būti jokios tiesioginės ar netiesioginės 

diskriminacijos dėl lyties viešajame ar privačiajame sektoriuose, pavyzdžiui, susijusios su 

įmonių steigimu, įrengimu ar plėtra arba su kitos savarankiškos veiklos pradėjimu ar plėtra.
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2. Srityse, kurioms taikoma 1 dalis, priekabiavimas ir seksualinis priekabiavimas yra laikomi 

diskriminacija dėl lyties ir dėl to yra draudžiami. Kai asmuo atmeta tokį elgesį arba 

paklūsta jam, tai negali būti pagrindas priimti sprendimą, turintį įtakos tam asmeniui.

3. Srityse, kurioms taikoma 1 dalis, nurodymas diskriminuoti asmenis dėl lyties laikomas 

diskriminacija.

5 straipsnis

Pozityvūs veiksmai

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 157 straipsnio 4 dalį, siekdamos praktiškai užtikrinti 

visapusišką vyrų ir moterų lygybę profesiniame gyvenime, valstybės narės gali toliau taikyti arba 

patvirtinti priemones, kurių tikslas, pavyzdžiui, yra skatinti moterų verslumą.



17279/3/09 REV 3 IP/is/ag 17
DG G LT

6 straipsnis

Bendrovės steigimas

Nedarydamos poveikio tam tikroms sąlygoms, vienodai taikomoms vyrams ir moterims, 

ketinantiems verstis tam tikra veikla, valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad 

bendrovės, kurią kartu steigia sutuoktiniai arba sugyventiniai, jei jie pripažįstami pagal nacionalinę 

teisę, ir ta apimtimi, kuria jie taip pripažįstami, steigimui nebūtų taikomos griežtesnės sąlygos nei 

tos, kurios taikomos kitų asmenų bendrovės steigimui.

7 straipsnis

Socialinė apsauga

1. Jei valstybėje narėje yra savarankiškai dirbantiems asmenims skirta socialinės apsaugos 

sistema, ta valstybė narė imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad 2 straipsnio b punkte 

nurodyti sutuoktiniai ir sugyventiniai galėtų naudotis socialine apsauga pagal nacionalinę 

teisę.
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2. Valstybės narės gali nuspręsti, ar 1 dalyje nurodyta socialinė apsauga įgyvendinama 

privaloma ar savanoriška tvarka. Todėl jos gali numatyti, kad ši socialinė apsauga būtų 

suteikiama tik 2 straipsnio b punkte nurodytiems sutuoktiniams ir sugyventiniams 

paprašius.

8 straipsnis

Motinystės išmokos

1. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad 2 straipsnyje nurodytoms 

savarankiškai dirbančioms moterims ir sutuoktinėms bei sugyventinėms pagal nacionalinę 

teisę galėtų būti suteikta pakankama motinystės pašalpa, kad jos galėtų ne mažiau kaip 

14 savaičių sustabdyti profesinę veiklą dėl nėštumo ar motinystės.

2. Valstybės narės gali nuspręsti, ar 1 dalyje nurodyta motinystės pašalpa skiriama privaloma 

ar savanoriška tvarka. Todėl jos gali numatyti, kad ši pašalpa būtų skiriama tik 2 

straipsnyje nurodytoms savarankiškai dirbančioms moterims ir sutuoktinėms ir 

sugyventinėms paprašius.
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3. 1 dalyje nurodyta pašalpa yra laikoma pakankama, jei ja užtikrinamos pajamos, ne 

mažesnės už:

a) pašalpą, kurią atitinkama darbuotoja gautų jos darbinei veiklai nutrūkus dėl su 

sveikata susijusių priežasčių ir (arba)

b) vidutines pajamas ar pelną, negautus palyginti su prieš tai buvusiu tokios pat trukmės 

laikotarpiu, laikantis pagal nacionalinę teisę nustatytos viršutinės ribos ir (arba)

c) kitą pagal nacionalinę teisę skiriamą su šeima susijusią pašalpą, laikantis pagal 

nacionalinę teisę nustatytos viršutinės ribos.

4. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad 2 straipsnyje nurodytoms 

savarankiškai dirbančioms moterims ir sutuoktinėms bei sugyventinėms kuo lengviau būtų 

gauti teikiamas laikino pavadavimo paslaugas ar teikiamas nacionalines socialines 

paslaugas. Valstybės narės gali nustatyti, kad galimybė gauti tas paslaugas yra šio 

straipsnio 1 dalyje nurodytos pašalpos alternatyva arba jos dalis.
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9 straipsnis

Teisių gynimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad siekiant užtikrinti įpareigojimus pagal šią direktyvą visiems 

asmenims, manantiems, kad jie patyrė nuostolių ar žalos dėl vienodo požiūrio principo 

netaikymo jų atžvilgiu, net pasibaigus tariamai diskriminuojantiems santykiams, būtų 

prieinamos teisminės arba administracinės procedūros, įskaitant (kai valstybės narės mano, 

kad tai tinkama) taikinimo procedūras.

2. Valstybės narės užtikrina, kad asociacijos, organizacijos ir kiti teisės subjektai, kurie 

remiantis jų nacionalinėje teisėje nustatytais kriterijais yra teisėtai suinteresuoti užtikrinti 

šios direktyvos laikymąsi, galėtų nukentėjusio asmens vardu arba jį remdami, gavę to 

asmens sutikimą, dalyvauti visose teisminėse arba administracinėse procedūrose šioje 

direktyvoje nustatytiems įpareigojimams įgyvendinti.

3. 1 ir 2 dalys neturi poveikio nacionalinėms taisyklėms, kuriomis nustatomi terminai, per 

kuriuos turi būti pateikti ieškiniai, susiję su vienodo požiūrio principu.
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10 straipsnis

Kompensavimas arba žalos atlyginimas

Valstybės narės savo nacionalinėse teisinėse sistemose nustato tokias priemones, kurios būtinos 

nuostoliams arba žalai, kurią dėl diskriminacijos dėl lyties patyrė asmuo, realiai ir veiksmingai 

kompensuoti ar atlyginti (kaip nustato valstybės narės), o kompensacija ar atlyginimas turi būti 

atgrasantys ir proporcingi patirtiems nuostoliams ar padarytai žalai. Toks kompensavimas ar žalos 

atlyginimas nėra ribojamas iš anksto nustatant didžiausią sumos ribą.

11 straipsnis

Lygybės įstaigos

1. Valstybės narės paskiria įstaigą ar įstaigas ir imasi būtiniausių priemonių, kad būtų 

skatinamas, analizuojamas, stebimas ir remiamas vienodas požiūris į visus asmenis 

nediskriminuojant dėl lyties. Tokios įstaigos gali būti tarnybų, kurioms nacionaliniu lygiu 

patikėta ginti žmogaus teises ar užtikrinti asmenų teisių apsaugą arba įgyvendinti vienodo 

požiūrio principą, dalis.
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2. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodytos įstaigos, be kitų, įgyvendintų šiuos 

uždavinius:

a) nedarydamos poveikio nukentėjusių asmenų ir 9 straipsnio 2 dalyje nurodytų 

asociacijų, organizacijų ar kitų teisės subjektų teisėms, teiktų nepriklausomą pagalbą 

diskriminacijos aukoms nagrinėdamos jų skundus dėl diskriminacijos;

b) atliktų nepriklausomus tyrimus dėl diskriminacijos;

c) skelbtų nepriklausomas ataskaitas ir teiktų rekomendacijas visais su tokia 

diskriminacija susijusiais klausimais;

d) atitinkamu lygiu keistųsi turima informacija su atitinkamomis Europos įstaigomis, 

pvz., Europos lyčių lygybės institutu.
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12 straipsnis

Lyčių aspekto integravimas

Valstybės narės, rengdamos ir įgyvendindamos įstatymus ir kitus teisės aktus, politiką ir veiklą šioje 

direktyvoje nurodytose srityse, skiria ypatingą dėmesį vyrų ir moterų lygybės tikslui.

13 straipsnis

Informacijos platinimas

Valstybės narės užtikrina, kad visoje jų teritorijoje suinteresuotiems asmenims atitinkamomis 

priemonėmis būtų pranešta apie nuostatas, priimtas pagal šią direktyvą, ir jau galiojančias susijusias 

nuostatas.
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14 straipsnis

Apsaugos lygis

Valstybės narės gali nustatyti arba toliau taikyti nuostatas, kurios būtų palankesnės nei šios 

direktyvos nuostatos, siekiant užtikrinti vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą.

Šios direktyvos įgyvendinimas jokiomis aplinkybėmis nesuteikia pagrindo apsaugos nuo 

diskriminacijos lygiui, kurį valstybės narės jau užtikrina šioje direktyvoje aptariamose srityse, 

sumažinti.
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15 straipsnis

Ataskaitos

1. Valstybės narės perduoda Komisijai visą turimą informaciją apie šios direktyvos taikymą 

ne vėliau kaip … *.

Komisija parengia suvestinę ataskaitą ir pateikia ją Europos Parlamentui ir Tarybai ne 

vėliau kaip … **. Jei reikia, kartu su ta ataskaita pateikiami pasiūlymai dėl šios direktyvos 

pakeitimo.

2. Komisijos ataskaitoje atsižvelgiama į suinteresuotųjų subjektų nuomonę.

                                               
* OL: Prašome įrašyti datą, kuri yra 6 metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
** OL: Prašome įrašyti datą, kuri yra 7 metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
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16 straipsnis

Įgyvendinimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini šiai direktyvai 

įgyvendinti ne vėliau kaip … *. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia 

nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės 

narės.

2. Kai tai būtina siekiant atsižvelgti į tam tikrus sunkumus, valstybėms narėms prireikus gali 

būti suteiktas papildomas dvejų metų laikotarpis iki … ** 7 straipsniui įgyvendinti ir 

8 straipsniui dėl 2 straipsnio b punkte nurodytų moterų sutuoktinių ir sugyventinių 

įgyvendinti.

3. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės 

teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

                                               
* OL: Prašome įrašyti datą, esančią 2 metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
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17 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 86/613/EEB panaikinama nuo … *.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą.

18 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje.

                                               
* OL: Prašome įrašyti datą, esančią 2 metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
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19 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas
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I. ĮVADAS

2008 m. spalio 6 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo ir 

Direktyvos 86/613/EEB 1 panaikinimo. 

Šis pasiūlymas sudaro iniciatyvų dėl profesinės veiklos, šeimos ir asmeninio gyvenimo 

suderinimo rinkinio dalį; kiti šio rinkinio elementai yra pasiūlymas patikslinti Direktyvą dėl 

nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų saugos ir sveikatos 

darbe, Barselonos tikslų, susijusių su vaikų priežiūros paslaugomis, įgyvendinimo ataskaita ir 

Komunikatas dėl darbo ir gyvenimo pusiausvyros.

Pagal įprastą procedūrą 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamentas pateikė nuomonę 

pirmuoju svarstymu 2. 

Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pateikė nuomonę 2009 m. kovo 24 d. 3

Komisija nepateikė oficialaus iš dalies pakeisto pasiūlymo po to, kai Parlamentas nuomonę 

pirmuoju svarstymu.

2009 m. lapkričio 30 d. Taryba kvalifikuota balsų dauguma pasiekė politinį susitarimą dėl 

pozicijos pirmuoju svarstymu.

                                               
1 1986 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyva 86/613/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir 

moteris, kurie verčiasi savarankiška darbo veikla, įskaitant žemės ūkyje, principo taikymo ir 
dėl savarankiškai dirbančių moterų apsaugos nėštumo ir motinystės metu (OL L 359, 
1986 12 19, p. 56).

2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
3 OL C 228, 2009 m. rugsėjo 22 d., 107 p.
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Vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 5 dalimi, 2010 m. 

[kovo] [8] d. Taryba kvalifikuota balsų dauguma priėmė poziciją pirmuoju svarstymu.

II. TIKSLAI

Šio pasiūlymo tikslas – pakeisti Bendrijos teisinę sistemą, reglamentuojančią vienodo 

požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymą savarankiškai 

dirbantiems asmenims ir jų sutuoktiniams.

Juo siekiama gerinti savarankiškai dirbančių asmenų socialinę apsaugą, kad būtų panaikintos 

moterų verslumui trukdančios kliūtys. Juo taip pat siekiama gerinti sutuoktinių pagalbininkų, 

kurie dažnai reguliariai dirba su savarankiškai dirbančiu asmeniu ir neturi atitinkamų teisių, 

socialinę apsaugą. 

Pagrindiniai pasiūlymo ypatumai:

- iš dalies pakeista sąvokos „sutuoktiniai pagalbininkai“ apibrėžtis, siekiant įtraukti 

sugyventinius (t. y. nesusituokusios poros), kai jie pripažįstami pagal nacionalinę teisę ir 

ta apimtimi, kuria jie pripažįstami;

- pagal 7 straipsnyje išdėstytas nuostatas savarankiškai dirbančioms moterims ir 

sutuoktinėms pagalbininkėms jų prašymu būtų suteikiamos tokios pat trukmės 

motinystės atostogos kaip ir darbuotojoms (plg. Direktyvą 92/85/EB);

- pagal 6 straipsnyje išdėstytas nuostatas sutuoktinėms pagalbininkėms jų prašymu galėtų 

būti suteikta bent tokia pati socialinė apsauga kaip ir savarankiškai dirbantiems 

asmenims.
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Priėmus šią direktyvą bus panaikinta Direktyva 86/613/EEB 1 ir ji bus taikomas tais atvejais, 

kurie neįtraukti į direktyvas 2006/54/EB, 2004/113/EB ir 79/7/EEB, siekiant veiksmingiau 

įgyvendinti vienodo požiūrio į vyrus ir moteris, kurie dirba savarankiškai arba padeda 

savarankiškai dirbantiems asmenims, principą.

III. TARYBOS POZICIJOS PIRMUOJU SVARSTYMU ANALIZĖ

1. Bendro pobūdžio pastabos:

a) Komisijos pozicija dėl Europos Parlamento pakeitimų

Europos Parlamentas priėmė 30 Komisijos pasiūlymo pakeitimų (1–16, 18–19, 21–28, 

36, 39, 40, 46 pakeitimai). Debatų plenariniame posėdyje metu Komisija nurodė, kad ji 

galėtų pritarti penkiolikai iš šių pakeitimų (1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 27, 

28 pakeitimai) visiškai, iš dalies ar juos performulavus. Tačiau kiti pakeitimai (5, 6, 8, 

10, 11, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 36, 39, 40, 46 pakeitimai) Komisijai buvo nepriimtini.

2. Tarybos pozicija pirmuoju svarstymu 

Taryba galėjo pritarti 10 Europos Parlamento pakeitimų visiškai, iš dalies ar juos 

performulavus, būtent:

                                               
1 1986 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyva 86/613/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir 

moteris, kurie verčiasi savarankiška darbo veikla, įskaitant žemės ūkyje, principo taikymo ir 
dėl savarankiškai dirbančių moterų apsaugos nėštumo ir motinystės metu (OL L 359, 
1986 12 19, p. 56).
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 4 pakeitimui (10 konstatuojamoji dalis: nuoroda į pozityviąją diskriminaciją): 

Tačiau Taryba laikėsi nuomonės, kad remiantis Direktyvos 2006/54/EB

3 straipsniu redakcijoje anglų kalba žodžiai „affirmative action" turėtų būti 

pakeisti žodžiais „positive action“ (pozicijos pirmuoju svarstymu 

14 konstatuojamoji dalis);

 9 pakeitimui (18 konstatuojamoji dalis: teksto patikslinimas nurodant 

savarankiškai dirbančius asmenis ir sutuoktinius pagalbininkus): Taryba pozicijos 

pirmuoju svarstymu 21 konstatuojamojoje dalyje taip pat įrašė nuorodą į 

savarankiškai dirbančių asmenų sugyventinius (kai jie pripažįstami pagal 

nacionalinę teisę ir ta apimtimi, kuria jie pripažįstami);

 12 pakeitimui (4 straipsnis: poreikio skatinti moterų verslumą nurodymas): 

Taryba pritarė Parlamentui, kad patartina nurodyti moterų steigiamas įmones, 

atsižvelgiant į didžiulę lyčių nelygybę verslininkystės srityje (Tarybos pozicijos 

pirmuoju svarstymu 5 straipsnis);

 13 ir 39 pakeitimams (5 straipsnis: redakcijoje anglų kalba prieš žodžius 

„sugyventiniai“ įrašytas žodis „tarp“ (angl. k. „between“)): Taryba pritarė 

Parlamentui, kad įrašius šį žodį būtų aiškiau nustatyta, kad įmonių steigimo 

sąlygos turėtų būti vienodos neatsižvelgiant į civilinę būklę (Tarybos pozicijos 

pirmuoju svarstymu 6 straipsnis);

 18 pakeitimui (naujas 7a straipsnis dėl sutuoktinių pagalbininkų darbo 

pripažinimo): Taryba šio pakeitimo esmę išdėstė pozicijos pirmuoju svarstymu 

8 konstatuojamojoje dalyje;

 22 pakeitimui (dėl 10 straipsnio 2 dalies naujo ca punkto): Taryba laikėsi 

nuomonės, kad redakcijoje anglų kalba žodis „equivalent“ turėtų būti pakeistas 

žodžiu „appropriate“ (Tarybos pozicijos pirmuoju svarstymu 11 straipsnio 

2 dalies d punktas);
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 23 pakeitimui (naujos nuostatos dėl lyčių aspekto integravimo įtraukimas (naujas 

10a straipsnis)): Taryba laikėsi nuomonės, kad šia nauja nuostata tikrai būtų 

pagerinta galiojanti direktyva (Tarybos pozicijos pirmuoju svarstymu 

12 straipsnis);

 27 pakeitimui (14 straipsnio 2 dalis): Taryba galėjo pritarti pirmai pakeitimo 

daliai, pagal kurią įtrauktas sąlygiškumo elementas („Jei tai būtina siekiant 

atsižvelgti į tam tikrus sunkumus, ...“), tačiau laikėsi nuomonės, kad papildomo 

laikotarpio sutrumpinimas iki vienų metų yra nepriimtinas. Be to, ji nepritarė tam, 

kad būtų pratęstas papildomas laikotarpis siekiant įtraukti visas direktyvos 

nuostatas (Tarybos pozicijos pirmuoju svarstymu 16 straipsnio 2 dalis); 

 28 pakeitimui (naujas 14a straipsnis: būtiniausi reikalavimai. Taryba šio 

pakeitimo esmę išdėstė pozicijos pirmuoju svarstymu 22 konstatuojamojoje 

dalyje;)

Tačiau Taryba laikėsi nuomonės, kad nepatartina įtraukti šių pakeitimų:

 1 pakeitimo (4 konstatuojamoji dalis: nuoroda į poreikį pagerinti sutuoktinių 

pagalbininkų, dirbančių amatininkystės srityje, prekyboje, mažosiose ir vidutinėse 

įmonėse ir laisvųjų profesijų atstovų, padėtį): Tarybos nuomone, šių sektorių 

nebūtina tiksliai nurodyti (pozicijos pirmuoju svarstymu 4 konstatuojamoji dalis);
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 2 pakeitimo (nauja 4a konstatuojamoji dalis): Taryba laikėsi nuomonės, kad 

netikslinga įdiegti privalomą sutuoktinių pagalbininkų registracijos sistemą. Be to, 

Tarybos pozicijos pirmuoju svarstymu 16 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad 

savarankiškai dirbančių asmenų, turinčių teisę naudotis socialinės apsaugos 

sistema, sutuoktiniai pagalbininkai ar sugyventiniai taip pat turėtų turėti teisę 

naudotis socialine apsauga. Iš valstybių narių turėtų būti reikalaujama imtis būtinų 

priemonių šiai socialinei apsaugai organizuoti pagal nacionalinę teisę. Visų pirma, 

valstybės narės turi nuspręsti, ar ši socialinė apsauga turėtų būti įgyvendinama 

privaloma ar savanoriška tvarka;

 3 pakeitimo (nauja 7b konstatuojamoji dalis): Taryba laikėsi nuomonės, kad 

netikslinga nustatyti įpareigojimą aiškiai apibrėžti sutuoktinių pagalbininkų 

statusą ir apibrėžti jų teises;

 5 pakeitimo (11 konstatuojamoji dalis): Taryba laikėsi nuomonės, kad netikslinga 

iš dalies keisti galiojančios Direktyvos 86/613/EEB dabartinę formuluotę 

(Tarybos pozicijos pirmuoju svarstymu 13 konstatuojamoji dalis);

 6 pakeitimo (12 konstatuojamoji dalis): Taryba laikėsi nuomonės, kad šis 

pakeitimas nereikalingas, nes pagal nusistovėjusią teismų praktiką valstybės 

narės, naudodamosi nacionaline kompetencija, turi laikytis Bendrijos teisės, kaip 

ją aiškina Teisingumo Teismas;
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 7 pakeitimo (13 konstatuojamoji dalis): Tarybos nuomone, netikslinga nustatyti, 

kad sutuoktiniams pagalbininkams turėtų būti suteikiama tokio lygio socialinė 

apsauga, kuri būtų proporcinga jų dalyvavimui savarankiškai dirbančio asmens 

šeimos versle. Jos nuomone, valstybės narės turėtų organizuoti tokią socialinę 

apsaugą pagal nacionalinę teisę ir visų pirma nuspręsti, kad tokia socialinė 

apsauga gali būti proporcinga dalyvavimui savarankiškai dirbančio asmens 

veikloje ir (arba) įmokų dydžiui (Tarybos pozicijos pirmuoju svarstymu 

16 konstatuojamoji dalis);

 8 pakeitimo (16 konstatuojamoji dalis): Taryba negalėjo pritarti šiam pakeitimui, 

nes, jos nuomone, reikėtų palikti nuorodą į socialinės apsaugos sistemų kokybę ir 

ilgalaikį tvarumą (Tarybos pozicijos pirmuoju svarstymu 16 konstatuojamoji 

dalis);

 10 pakeitimo (2 straipsnio 1 dalies a punktas): Tarybos nuomone, tikslinga 

išbraukti šią sąvokos apibrėžtį ir perkelti ją į naują straipsnį dėl direktyvos 

taikymo srities (Tarybos pozicijos pirmuoju svarstymu 16 konstatuojamoji dalis). 

Be to, Taryba laikėsi nuomonės, kad netikslinga nurodyti, pavyzdžiui, žemės

ūkio, laisvųjų profesijų, amatininkų ir mažųjų ir vidutinių įmonių sektorių, nes, 

jos manymu, nėra rimto pagrindo iš dalies keisti galiojančioje direktyvoje pateikto 

sąvokos apibrėžties teksto;

 11 pakeitimo (3 straipsnio 1 dalis): Tarybos nuomone, nebūtina įrašyti įmonės 

valdymo tais atvejais, kai turėtų būti taikomas nediskriminavimo principas, nes, 

jos manymu, nėra rimto pagrindo keisti galiojančią Direktyvos 86/613/EEB 

nuostatą (Tarybos pozicijos pirmuoju svarstymu 4 straipsnio 1 dalis);
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 14 ir 40 pakeitimų (6 straipsnis): Taryba galėjo pritarti tam, kad būtų įrašyta 

nuoroda į sugyventinius, tačiau ji negalėjo pritarti pakeitime išdėstytoms 

sąlygoms dėl socialinės apsaugos, nes, jos nuomone, valstybės narės turėtų 

nuspręsti, ar tokia socialinė apsauga turėtų būti įgyvendinama privaloma ar 

savanoriška tvarka (kaip toliau paaiškinta Tarybos pozicijos pirmuoju svarstymu

16 konstatuojamojoje dalyje);

  15 pakeitimo (7 straipsnio 1 dalis dėl motinystės atostogų laikotarpio): Taryba 

laikėsi nuomonės, kad direktyvoje neturėtų būti numatyta prie poreikių pritaikyta 

motinystės atostogų laikotarpio trukmė, kurią būtų galima asmeniškai pasirinkti, 

nes tai prieštarautų galiojantiems ir būsimiems nacionalinės teisės aktams, tačiau 

turėtų būti numatyta pakankama motinystės pašalpa, kad dėl nėštumo būtų galima 

sustabdyti profesinę veiklą (Tarybos pozicijos pirmuoju svarstymu 8 straipsnio 

1 dalis);

 16 pakeitimo (7 straipsnio 3 dalis): Tarybos nuomone, tokia nuostata būtų neaiški 

ir sukurtų teisinį netikrumą, nes reikia žinoti, kas galėtų būti diskriminacijos 

pagrindas (Tarybos pozicijos pirmuoju svarstymu 8 straipsnio 3 dalis);

 19 pakeitimo (8 straipsnio 1 dalis: įrašytas žodis „veiksmingos“): Taryba laikėsi 

nuomonės, kad tekstas turėtų būti suderintas su galiojančiomis direktyvų 

2006/54/EB ir 2004/113/EB nuostatomis (Tarybos pozicijos pirmuoju svarstymu

9 straipsnio 1 dalis);

 21 pakeitimo (10 straipsnio 2 dalis: nuoroda į 1 dalyje nurodytą įstaigą): Taryba 

laikėsi nuomonės, kad reikėtų naudoti Komisijos pasiūlyme pavartotą formuluotę 

(„įstaigos“); siekiant aiškiai nustatyti, kad 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

įstaigos turėtų būti tokios pat, kaip ir įstaigos, atsakingos už direktyvų 

2004/113/EB ir 2006/54/EB įgyvendinimą (Tarybos pozicijos pirmuoju svarstymu

11 straipsnio 2 dalis);



17279/3/09 REV 3 ADD 1 ag/gp/DA 10
DG G 2B LT

 24 pakeitimo (11 straipsnis: nuoroda į internetą kaip informacijos skleidimo 

priemonę): Tarybos nuomone, nėra jokios prasmės keisti Komisijos pasiūlymo 

tekstą, kuris yra toks pat kaip ir galiojančios direktyvų 2006/54/EB ir 

2004/113/EB nuostatos (Tarybos pozicijos pirmuoju svarstymu 13 straipsnis);

 25 pakeitimo (13 straipsnio 1 dalis: informacijos apie direktyvos taikymą ir 

Komisijos ataskaitos dėl direktyvos pateikimo terminai): Taryba nepritarė tam, 

kad būtų nustatyti trumpesni terminai, nei numatyti Komisijos pasiūlyme 

(Tarybos pozicijos pirmuoju svarstymu 15 straipsnis);

 26 pakeitimo (naujas 13 straipsnis: direktyvos peržiūra): Tarybos nuomone, 

nebūtina numatyti nuostatos dėl peržiūros;

 36 pakeitimo (naujas 2a straipsnis: diskriminacijos dėl šeiminės ar šeimos 

padėties draudimas): Tarybos nuomone, į šį pakeitimą netikslinga atsižvelgti dėl 

tų pačių priežasčių, su kuriomis susijęs 6 pakeitimas;

 46 pakeitimo (7 straipsnio 4 dalis: nuostata dėl galimybės gauti ne tik motinystės 

pašalpą, bet ir nacionalines socialines paslaugas): Taryba nepritarė šiam 

pakeitimui, nes, jos nuomone, valstybės narės turėtų turėti galimybę nustatyti, kad 

galimybė gauti tokias socialines paslaugas būtų alternatyva motinystės pašalpai ar 

sudarytų jos dalį (Tarybos pozicijos pirmuoju svarstymu 8 straipsnio 4 dalis).

Komisija pritarė Tarybos pozicijai pirmuoju svarstymu.
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3. Konkrečios pastabos

Socialinė apsauga (per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos 7 straipsnis 

ir 16 konstatuojamoji dalis)

Taryba pritaria Parlamento nuomonei dėl principo, kad galimybę naudotis socialinės 

apsaugos sistema turinčių savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktiniams ar 

sugyventiniams, jei jie pripažįstami pagal nacionalinę teisę, ir ta apimtimi, kuria jie 

pripažįstami, turėtų būti suteikta teisė naudotis socialine apsauga, atsižvelgiant į jų 

dalyvavimą šeimos verslo veikloje.

Tarybos nuomone, iš valstybių narių turėtų būti reikalaujama imtis būtinų priemonių 

šiai socialinei apsaugai organizuoti pagal nacionalinę teisę. Visų pirma pačios valstybės 

narės turėtų spręsti, ar ši socialinė apsauga turėtų būti įgyvendinama privaloma ar 

savanoriška tvarka, ar būtų suteikiama tik sutuoktiniams pagalbininkams ar 

sugyventiniams paprašius.

Valstybės narės turėtų turėti galimybę nustatyti, kad ši socialinė apsauga gali būti 

proporcinga dalyvavimui savarankiškai dirbančio asmens veikloje ir (arba) įmokos 

dydžiui.

Nepažeidžiant šios direktyvos nuostatų, valstybės narės taip pat turėtų galėti tam tikrų 

grupių savarankiškai dirbantiems asmenims ar tam tikrų profesijų asmenims toliau 

taikyti nacionalines nuostatas, kuriomis ribojamos galimybės naudotis konkrečiomis 

socialinės apsaugos sistemomis arba tam tikro lygio apsauga, įskaitant specialias 

finansavimo sąlygas, jeigu suteikiamos galimybės naudotis bendra sistema.
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Motinystės išmokos ir laikino pavadavimo paslaugos (per pirmąjį svarstymą 

priimtos Tarybos pozicijos 8 straipsnis ir 16 bei 18 konstatuojamosios dalys)

Taryba pritaria Parlamento nuomonei, kad, atsižvelgiant į ekonominį ir fizinį nėščių 

savarankiškai dirbančių moterų ir savarankiškai dirbančių asmenų nėščių sutuoktinių 

bei nėščių sugyventinių pažeidžiamumą, būtina joms suteikti pakankamos trukmės 

motinystės atostogas ir užtikrinti tinkamą normalaus nėštumo eigą bei motinos fizinį 

atsigavimą po normalaus gimdymo. 

Tačiau Taryba mano, kad netikslinga nustatyti, jog dėl savarankiškai dirbančių moterų 

statuso ir atitinkamai savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktinių bei sugyventinių 

statuso joms paprašius turėtų būti suteiktos tokios pat trukmės motinystės atostogos, 

kokios numatytos Direktyvoje 92/85/EB. Ši direktyva taikoma tik darbuotojoms, 

kurioms taikomos kitos nuostatos nei savarankiškai dirbančioms moterims. 

Dėl šios priežasties Taryba laikėsi nuomonės, kad būtų tikslingiau nustatyti, jog 

savarankiškai dirbančioms moterims ir savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktinėms 

bei sugyventinėms pagal nacionalinę teisę būtų suteikiama pakankama motinystės 

pašalpa, kad jos galėtų ne mažiau kaip 14 savaičių sustabdyti profesinę veiklą dėl 

nėštumo ar motinystės.

Tokių išmokų skyrimo tvarkos nustatymas, įskaitant įmokų dydžio ir visos pašalpų bei 

išmokų mokėjimo tvarkos nustatymą, ir toliau turėtų priklausyti valstybių narių 

kompetencijai, tačiau jos privalo laikytis būtiniausių direktyva nustatytų reikalavimų. 

Visų pirma, valstybės narės turėtų turėti galimybę nustatyti, kuriuo laikotarpiu prieš ir 

(arba) po gimdymo suteikiama teisė į motinystės išmokas. Be to, nustatant įmokas ir 

(arba) išmokas turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamo asmens ar šeimos ekonominę 

padėtį.



17279/3/09 REV 3 ADD 1 ag/gp/DA 13
DG G 2B LT

Tarybos nuomone, siekiant, kad būtų atsižvelgta į savarankiškos veiklos ypatumus, 

savarankiškai dirbančioms moterims ir savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktinėms ar 

sugyventinėms, jei jos pripažįstamos pagal nacionalinę teisę, ir ta apimtimi, kuria jos 

pripažįstamos, kiek įmanoma, taip pat turėtų būti suteikta galimybė naudotis visomis 

teikiamomis laikino pavadavimo paslaugomis, sudarančiomis galimybę sustabdyti 

profesinę veiklą dėl nėštumo ar motinystės, arba visomis nacionalinėmis socialinėmis 

paslaugomis. Galimybė naudotis šiomis paslaugomis gali būti alternatyva motinystės 

pašalpai arba sudaryti jos dalį.

IV. IŠVADA

Taryba mano, kad pozicija pirmuoju svarstymu dėl vienodo požiūrio į savarankiškai 

dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo yra suderintas ir realistiškas Komisijos 

pasiūlyme išdėstytų klausimų sprendimas, atsižvelgiant visų pirma į tai, kad neturi būti 

kišamasi į valstybių narių socialinės apsaugos sistemų organizavimą ar finansavimą. 

Jos nuomone, šioje pozicijoje išdėstytos nuostatos turėtų padėti pašalinti kliūtis moterims 

verstis savarankiška veikla, nes tokiu būdu būtų sudarytos sąlygos derinti savarankišką veiklą 

ir šeimos pareigas.

Taryba tikisi konstruktyvios diskusijos su Europos Parlamentu siekiant galutinio susitarimo 

dėl šios svarbios direktyvos.

________________________
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savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo ir Direktyvos 
86/613/EEB panaikinimo (pirmasis svarstymas) (TA+P)
– Priėmimas
a) Tarybos pozicijos priėmimas
b) Tarybos motyvų pareiškimo priėmimas

1. 2008 m. spalio 6 d. Komisija perdavė Tarybai pirmiau nurodytą pasiūlymą 1, grindžiamą 

EB sutarties 141 straipsnio 3 dalimi.

2. 2009 m. kovo 24 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pateikė nuomonę 2.

3. 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamentas pateikė nuomonę pirmuoju svarstymu 3.
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2 OL C 228, 2009 9 22, p. 107.
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4. 2009 m. lapkričio 30 d. įvykusiame 2980-ame posėdyje Taryba (Užimtumas, socialinė 

politika, sveikatos ir vartotojų reikalai) pirmuoju svarstymu pasiekė politinį susitarimą dėl 

Tarybos pozicijos dėl pirmiau nurodytos direktyvos.

5. Nuolatinių atstovų komiteto prašoma pasiūlyti Tarybai:

– Jungtinės Karalystės delegacijai susilaikant, vieno iš būsimų posėdžių darbotvarkės 

A punktu priimti pirmuoju svarstymu priimtą Tarybos poziciją, išdėstytą 

dokumente 17279/09, ir motyvų pareiškimą, išdėstytą dokumente 17279/09 ADD 1;

– nuspręsti į to posėdžio protokolą įtraukti šio pranešimo papildyme pateikiamą pareiškimą.

____________________
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Dalykas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vienodo požiūrio į 

savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo ir Direktyvos 
86/613/EEB panaikinimo (pirmasis svarstymas) (TA + P)
– Priėmimas
a) bendrosios pozicijos priėmimas
b) Tarybos motyvų pareiškimo priėmimas
– Pareiškimas

Belgijos delegacijos pareiškimas dėl 7 straipsnio 4 dalies

Belgijos delegacija pareiškia, kad taikant 7 straipsnio 4 dalį jos čekių sistema turėtų būti laikoma 

nacionaline socialine paslauga. 

_________________
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Dalykas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vienodo požiūrio į 

savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo ir Direktyvos 
86/613/EEB panaikinimo (pirmasis svarstymas) (TA+P)
– Priėmimas
a) Tarybos pozicijos priėmimas
b) Tarybos motyvų pareiškimo priėmimas

2 puslapis, 5 punktas, pirma įtrauka:

yra: „– Jungtinės Karalystės delegacijai susilaikant, vieno iš būsimų posėdžių 

darbotvarkės A punktu priimti pirmuoju svarstymu priimtą Tarybos poziciją, išdėstytą 

dokumente 17279/09, ir motyvų pareiškimą, išdėstytą dokumente 17279/09 ADD 1;“,

turi būti: „– Jungtinės Karalystės delegacijai, Vengrijos delegacijai ir Vokietijos 

delegacijai susilaikant, vieno iš būsimų posėdžių darbotvarkės A punktu priimti Tarybos 

poziciją po pirmojo svarstymo, išdėstytą dokumente 17279/09, ir motyvų pareiškimą, išdėstytą

dokumente 17279/09 ADD 1;“.
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KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 
 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį 
 

dėl 

Tarybos pozicijos po pirmojo svarstymo siekiant priimti pasiūlymą dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus 

ir moteris principo taikymo ir Direktyvos 86/613/EEB panaikinimo  
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2008/0192 (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 
 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį 
 

dėl 

Tarybos pozicijos po pirmojo svarstymo siekiant priimti pasiūlymą dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus 

ir moteris principo taikymo ir Direktyvos 86/613/EEB panaikinimo  

1. PAGRINDINIAI FAKTAI 

2008 m. spalio 3 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl direktyvos dėl vienodo požiūrio į 
savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo ir Direktyvos 86/613/EEB 
panaikinimo (COM(2008) 636) . 

2008 m. spalio 3 d. šis pasiūlymas buvo perduotas Europos Parlamentui ir Tarybai. 

2009 m. kovo 24 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė nuomonę. 

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamentas priėmė nuomonę po pirmojo svarstymo. 

Plenarinio posėdžio diskusijų metu Komisija priėmė poziciją dėl pasiūlytų pakeitimų. 
Komisija, atsižvelgusi į Europos Parlamento nuomonę, nepriėmė iš dalies pakeisto oficialaus 
pasiūlymo. 

2010 m. kovo 8 d. Taryba kvalifikuota balsų dauguma priėmė poziciją po pirmojo svarstymo. 

2. KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 

Šio pasiūlymo tikslas – iš dalies pakeisti Bendrijos teisinę sistemą, susijusią su vienodo 
požiūrio į moteris ir vyrus principo taikymu savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų 
sutuoktiniams. 

Pasiūlyme numatyti esminiai galiojančios 1986 m. direktyvos pakeitimai. Visų pirma, 
pasiūlyme išplėsta sutuoktinių sąvoka, į kurią įtraukiami pagal nacionalinę teisę pripažinti 
sugyventiniai. Antra, pasiūlyme numatyta, kad savarankiškai dirbantiems asmenims 
padedantys sutuoktiniai pagalbininkai dėl savo indėlio į šeimos verslą gali naudotis, jei to 
prašo, tokio pat lygio socialine apsauga kaip ir savarankiškai dirbantis asmuo. Galiausiai, 
pasiūlyme numatyta, kad savarankiškai dirbančioms moterims ir sutuoktinėms 
pagalbininkėms, jei jos to prašo, būtų užtikrinta teisė į tokios pačios trukmės nėštumo ir 
gimdymo atostogas, kokios numatytos Direktyvoje dėl nėščių darbuotojų apsaugos (14 
savaičių), ir kurių metu mokamos pašalpos turėtų būti ne mažesnės negu ligos pašalpos. 
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3. PASTABOS DĖL TARYBOS POZICIJOS PO PIRMOJO SVARSTYMO 

3.1. Trumpos bendros pastabos  

Komisija nurodo, kad Tarybos pozicija po pirmojo svarstymo dėl sutuoktinių pagalbininkų 
socialinės apsaugos labai skiriasi nuo Komisijos pasiūlymo ir Europos Parlamento nuomonės. 
Iš tiesų, Komisijos ir Europos Parlamento nuomone, sutuoktiniams pagalbininkams turi būti 
užtikrinama tokia pati socialinė apsauga kaip ir savarankiškai dirbantiems asmenims, tuo 
tarpu Tarybos pozicijoje garantuojama tik sutuoktinių pagalbininkų teisė į „socialinę 
apsaugą“. 

Tarybos pozicija dėl savarankiškai dirbančių moterų ir sutuoktinių pagalbininkių nėštumo ir 
gimdymo atostogų yra artimesnė Parlamento priimtam pakeitimui, kuriam pritarė Komisija. 
Jame numatytas prisitaikymo prie suinteresuotųjų asmenų specifinių poreikių principas. Vis 
dėlto, Tarybos pozicija dėl 7 straipsnio 3 dalies, susijusios su pakankamu motinystės pašalpos 
dydžiu, dar labiau skiriasi nuo Komisijos ir Europos Parlamento pozicijų. 

3.2. Europos Parlamento po pirmojo svarstymo priimtų pakeitimų rezultatai 

3.2.1. Į iš dalies pakeistą pasiūlymą ir į Tarybos poziciją po pirmojo svarstymo įtraukti 
pakeitimai 

Taryba į pasiūlymo straipsnius įtraukia šiuos Europos Parlamento pakeitimus, kuriems taip 
pat pritarė Komisija: 

- 12 pakeitimas. Straipsnyje apie teigiamą veiklą aiškiai nurodomas moterų verslumo 
skatinimas; 

- 13 pakeitimas. Patikslinama formuluotė, susijusi su įmonės steigimo sąlygomis;  

- 15 pakeitimas. Tarybos priimtame tekste pateikiamos išsamesnės nuostatos dėl prisitaikymo 
prie savarankiškai dirbančių moterų ir sutuoktinių pagalbininkių specifinių poreikių; 

- 18 pakeitimas. Sutuoktinių pagalbininkų darbo pripažinimas minimas Tarybos priimto teksto 
7 konstatuojamoje dalyje; 

- 22 pakeitimas. Įtraukiama nuostata dėl nacionalinėms lygybės institucijoms suteikto 
įgaliojimo keistis informacija su panašiomis Europos institucijomis; 

- 23 pakeitimas. Įtraukiamas naujas straipsnis apie moterų ir vyrų lygybės užtikrinimą; 

- 27 pakeitimas. Nustatomas „ypatingų sunkumų“ kriterijus, siekiant papildomo laikotarpio 
šiai direktyvai įgyvendinti; 

- 28 pakeitimas. Įtraukiamas naujas straipsnis apie būtiniausių reikalavimų, susijusių su šiuo 
pasiūlymu, pobūdį. 
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3.2.2. Į iš dalies pakeistą pasiūlymą įtraukti pakeitimai, kurie nebuvo įtraukti į Tarybos 
poziciją po pirmojo svarstymo 

21 ir 22 pakeitimai, susiję su nacionaline lygybės institucija. Komisija iš esmės pritarė šiems 
pakeitimams, tačiau Taryba norėjo suderinti šios standartinės nuostatos tekstą su naujesniu 
tekstu apie moterų ir vyrų lygybę (naujos redakcijos direktyva1). Komisija tam pritarė. 

3.3. Tarybos įtrauktos naujos nuostatos ir Komisijos pozicija jų atžvilgiu 

Didžiausias dėmesys atkreipiamas į dvi po pirmojo svarstymo Tarybos priimtas nuostatas, 
kadangi jos labai skiriasi nuo Komisijos pasiūlymo ir Europos Parlamento nuomonės. Tai yra 
Tarybos pozicijos teksto 6 straipsnis ir 7 straipsnio 3 dalis, susiję atitinkamai su sutuoktinių 
pagalbininkų socialine apsauga ir su savarankiškai dirbančių moterų ir sutuoktinių 
pagalbininkių motinystės pašalpų dydžiu. 

Dėl 6 straipsnio Komisija laikėsi savo pasiūlymo, kuriame sutuoktiniams pagalbininkams 
siekiama užtikrinti tokio pat lygio socialinę apsaugą kaip ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims. Kadangi sutuoktiniai pagalbininkai nuolat padeda šeimos versle, kitoks 
traktavimas gali sutrukdyti pasiekti pasiūlymo tikslą, t. y. įgyvendinti vienodo požiūrio į 
moteris (didžioji dalis sutuoktinių pagalbininkų yra moterys) ir vyrus (dauguma – du 
trečdaliai – savarankiškai dirbančių asmenų yra vyrai) principą. 

Derantis su Taryba paaiškėjo, kad daugelis valstybių narių prieštaravo bet kokiam 
savarankiškai dirbančių asmenų ir sutuoktinių pagalbininkų socialinės apsaugos sugretinimui. 
Taigi Komisija pabrėžė, kad nors tai ir esminis jos pasiūlymo pakeitimas, kuriuo 
sumažinamas siekiamo tikslo mastas, ji neprieštaravo Tarybai, norėdama kad ši pasiektų 
kitokiu atveju neįmanomą politinį susitarimą. Komisijos nuomone, Tarybos priimtas tekstas 
labai pagerino dabartinę savarankiškai dirbančių asmenų ir sutuoktinių pagalbininkų padėtį. Iš 
tiesų, naujose nuostatose dėl savarankiškai dirbančių asmenų ir sutuoktinių pagalbininkų 
motinystės pašalpų pirmą kartą Sąjungos lygmeniu suteikiama teisė gauti pašalpas, kurių dėka 
bent 14 savaičių laikotarpiui būtų galima sustabdyti profesinę veiklą. Tarybos patvirtintomis 
nuostatomis, susijusiomis su sutuoktiniais pagalbininkais ir sugyventiniais, būtų leista šiems 
savo vardu naudotis socialinės apsaugos sistema (taikoma savarankiškai dirbančiam 
asmeniui), nepriklausomai nuo sistemos rūšies ar galimos „išvestinės“ socialinės apsaugos 
naudos.  

Komisija taip pat atsižvelgė į tai, kad dėl dviejų valstybių narių prieštaravimo bet kokiam 
teisės aktui šioje srityje, Taryba negalėtų priimti sprendimo vienbalsiai.  

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Sąjungos Tarybos posėdyje pirmininkaujanti valstybė narė iš 
dalies pakeitė savo kompromisinį pasiūlymą įterpdama pasiūlymą, kuriame numatoma 
valstybėms narėms leisti pasirinkti motinystės pašalpų dydį. Šiuo atveju Komisija taip pat 
neprieštaravo, kad nesutrukdytų pasiekti politinį susitarimą Taryboje. 

                                                 
1 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių 

galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo 
įgyvendinimo (nauja redakcija) (OL L 204, 2006 7 26, p. 23). 
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4. IŠVADOS  

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija, pripažindama, kad Tarybos pozicija po 
pirmojo svarstymo neįgyvendinami kai kurie pagrindiniai jos pasiūlymo tikslai, vis dėlto 
mano, kad vienintelis būdas tęsti procedūrą – neprieštarauti Tarybos pozicijos po pirmojo 
svarstymo tekstui. 
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