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DIRECTIVA 20../…/UE

A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din 

privind aplicarea principiului 

egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile

care desfăşoară o activitate independentă

şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 157

alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2,

                                               

1 JO C , p. .
2 Poziţia Parlamentului European din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia 

Consiliului din …
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întrucât:

(1) Directiva 86/613/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1986 privind aplicarea principiului 

egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară activităţi independente, 

inclusiv agricole, precum şi protecţia maternităţii1 asigură aplicarea în statele membre a 

principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate 

independentă sau care contribuie la exercitarea unei astfel de activităţi. În ceea ce priveşte 

lucrătorii independenţi şi soţiile/soţii lucrătorilor independenţi, Directiva 86/613/CEE nu a 

fost foarte eficientă şi domeniul de aplicare al acesteia ar trebui revizuit, deoarece 

discriminarea bazată pe sex şi hărţuirea se produc şi în zone din afara muncii salariate. În 

interesul clarităţii, Directiva 86/613/CEE ar trebui înlocuită de prezenta directivă. 

(2) În Comunicarea sa din 1 martie 2006 intitulată „Foaia de parcurs pentru egalitatea de şanse 

între femei şi bărbaţi”, Comisia a anunţat că, pentru a îmbunătăţi guvernarea egalităţii de 

gen, va revizui legislaţia existentă a Uniunii Europene privind egalitatea de gen neinclusă 

în exerciţiul de reformare din 2005, în scopul actualizării, modernizării şi reformării, după 

cum va fi necesar. Directiva 86/613/CEE nu a fost inclusă în exerciţiul de reformare.

                                               

1 JO L 359, 19.12.1986, p. 56.



17279/3/09 REV 3 IRA/ca/cm 3
DG G RO

(3) În concluziile sale din 5 şi 6 decembrie 2007 privind „ Rolul echilibrat al femeilor şi al 

bărbaţilor în contextul ocupării forţei de muncă, al creşterii economice şi al coeziunii 

sociale”, Consiliul a invitat Comisia să analizeze necesitatea de a revizui, dacă este cazul, 

Directiva 86/613/CEE, pentru a asigura drepturile legate de maternitate şi de paternitate ale 

lucrătorilor independenţi şi ale soţilor care îi ajută.

(4) Parlamentul European a solicitat în mod constant Comisiei să revizuiască 

Directiva 86/613/CEE, în special pentru a consolida protecţia maternităţii în cazul 

lucrătoarelor independente şi pentru a îmbunătăţi situaţia soţiilor/soţilor lucrătorilor 

independenţi din agricultură.

(5) În Comunicarea sa din 2 iulie 2008 intitulată „Agenda socială reînnoită: oportunităţi, acces 

şi solidaritate în Europa secolului XXI”, Comisia a afirmat necesitatea de a lua măsuri 

privind diferenţele de gen în domeniul antreprenorial şi de a îmbunătăţi concilierea vieţii 

private cu viaţa profesională. 
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(6) Există deja o serie de instrumente juridice pentru punerea în aplicare a principiului 

egalităţii de tratament cu privire la activităţile independente, în special Directiva 79/7/CEE 

a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalităţii de 

tratament între bărbaţi şi femei în domeniul securităţii sociale1 şi Directiva 2006/54/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a 

principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie 

de încadrare în muncă şi de muncă (reformare)2. Prin urmare, prezenta directivă nu se 

aplică domeniilor reglementate deja de alte directive.

(7) Prezenta directivă nu aduce atingere competenţelor statelor membre de a-şi organiza 

propriile sisteme de protecţie socială. Competenţa exclusivă a statelor membre cu privire la 

organizarea propriilor sisteme de protecţie socială include, între altele, deciziile privind 

instituirea, finanţarea şi administrarea unor astfel de sisteme şi a instituţiilor conexe 

acestora, precum şi privind conţinutul şi furnizarea prestaţiilor, nivelul contribuţiilor şi 

condiţiile de acces.

                                               

1 JO L 6, 10.1.1979, p. 24.
2 JO L 204, 26.7.2006, p. 23.
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(8) Prezenta directivă ar trebui să se aplice lucrătorilor independenţi şi soţiilor/soţilor acestora 

sau, atunci când şi în măsura în care sunt recunoscuţi de dreptul intern, partenerilor de 

viaţă ai acestora, în condiţiile prevăzute de dreptul intern, în situaţia în care aceştia 

participă în mod curent la activităţile întreprinderii. Pentru a îmbunătăţi situaţia acestor soţi 

şi, atunci când şi în măsura în care sunt recunoscuţi de dreptul intern, situaţia partenerilor 

de viaţă ai lucrătorilor independenţi, activitatea acestora ar trebui recunoscută.

(9) Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice domeniilor reglementate de alte directive de 

punere în aplicare a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei, în principal 

Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului 

egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi 

furnizarea de bunuri şi servicii1. Între altele, articolul 5 din Directiva 2004/113/CE privind 

contractele de asigurare şi serviciile financiare conexe se aplică în continuare.

(10) Pentru a preveni discriminarea bazată pe sex, prezenta directivă ar trebui să se aplice atât 

discriminării directe, cât celei indirecte. Hărţuirea şi hărţuirea sexuală ar trebui considerate 

discriminare şi, prin urmare, interzise.

(11) Ar trebui ca prezenta directivă să nu aducă atingere drepturilor şi obligaţiilor care derivă 

din statutul marital sau familial, astfel cum sunt definite în dreptul intern.

                                               

1 JO L 373, 21.12.2004, p. 37.
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(12) Principiul egalităţii de tratament ar trebui să reglementeze relaţia dintre lucrătorul 

independent şi părţi terţe în limita domeniului de aplicare al directivei, dar nu şi relaţiile 

dintre lucrătorul independent şi soţia/soţul sau partenerul de viaţă al acestuia.

(13) În domeniul activităţilor independente, aplicarea principiului egalităţii de tratament 

înseamnă că nu trebuie să existe nicio discriminare pe motive de sex, de exemplu cu privire 

la constituirea, echiparea sau extinderea unei întreprinderi sau la lansarea sau extinderea 

oricărei alte forme de activitate independentă.

(14) În baza articolului 157 alineatul (4) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, 

statele membre pot menţine sau adopta măsuri care prevăd avantaje specifice, pentru a 

facilita exercitarea unei activităţi independente de către sexul mai slab reprezentat sau 

pentru a preveni sau compensa dezavantaje în cariera profesională. În principiu, măsuri 

cum ar fi acţiunile pozitive menite să realizeze egalitatea de gen în practică nu ar trebui 

considerate ca o încălcare a principiului juridic al egalităţii de tratament între bărbaţi şi 

femei.
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(15) Este necesar să se asigure că condiţiile de constituire a unei societăţi între soţi sau, atunci 

când şi în măsura în care aceştia sunt recunoscuţi de dreptul intern, între parteneri de viaţă, 

nu sunt mai restrictive decât condiţiile de constituire a unei societăţi între alte persoane.

(16) Având în vedere participarea lor la activităţile întreprinderii familiale, soţiile/soţii sau, 

atunci când şi în măsura în care aceştia sunt recunoscuţi de dreptul intern, partenerii de 

viaţă ai lucrătorilor independenţi care au acces la un sistem de protecţie socială, ar trebui să 

aibă la rândul lor dreptul de a beneficia de protecţie socială. Statele membre ar trebui să fie 

invitate să ia măsurile necesare pentru a organiza această protecţie socială în conformitate 

cu dreptul intern. În special, este de competenţa statelor membre să decidă dacă această 

protecţie socială ar trebui pusă în aplicare pe o bază voluntară sau în mod obligatoriu. 

Statele membre pot prevedea ca această protecţie socială să fie proporţională cu 

participarea la activităţile lucrătorului independent şi/sau cu nivelul contribuţiei. Fără a 

aduce atingere prezentei directive, statele membre pot menţine dispoziţii naţionale care 

limitează accesul la sisteme de protecţie socială specifice sau la un anumit nivel de 

protecţie, inclusiv condiţii speciale de finanţare, anumitor categorii de lucrători 

independenţi sau profesii, cu condiţia asigurării accesului la un sistem general.
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(17) Având în vedere vulnerabilitatea economică şi fizică a lucrătoarelor independente 

însărcinate şi a soţiilor însărcinate şi, atunci când şi în măsura în care sunt recunoscute de 

dreptul intern, a partenerelor de viaţă însărcinate ale lucrătorilor independenţi, este necesar 

să li se acorde acestora dreptul la prestaţii de maternitate. Statele membre au în continuare 

competenţa de a organiza astfel de prestaţii, inclusiv stabilirea nivelului contribuţiilor şi a 

tuturor dispoziţiilor referitoare la prestaţii şi la plăţi, cu condiţia ca cerinţele minime ale 

prezentei directive să fie respectate. În special, acestea pot determina în ce perioadă înainte 

şi/sau după naştere este acordat dreptul la prestaţii de maternitate. În plus, situaţia 

economică a persoanei sau a familiei în cauză poate fi luată în considerare atunci când se 

stabilesc contribuţiile şi/sau prestaţiile.
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(18) Pentru a ţine seama de specificul activităţilor independente, lucrătoarele independente şi 

soţiile sau, atunci când şi în măsura în care sunt recunoscute de dreptul intern, partenerele 

de viaţă ale lucrătorilor independenţi ar trebui să aibă acces, în măsura posibilului, la orice 

servicii existente care asigură înlocuirea temporară, permiţând întreruperea activităţii lor 

profesionale din motive de graviditate sau maternitate, sau la orice servicii sociale 

naţionale existente. Accesul la aceste servicii poate fi considerat ca o alternativă la sau ca o 

parte din alocaţia de maternitate.

(19) Sporirea eficienţei şi eficacităţii sistemelor de asistenţă socială, îndeosebi prin 

îmbunătăţirea stimulentelor, a administraţiei şi a evaluării, precum şi prin stabilirea 

priorităţilor în cadrul programelor de cheltuieli, a devenit crucială pentru a asigura 

durabilitatea financiară pe termen lung a modelelor sociale europene. La conceperea 

măsurilor menite să pună în aplicare prezenta directivă, statele membre ar trebui să acorde 

o atenţie specială îmbunătăţirii şi asigurării calităţii şi durabilităţii pe termen lung a 

sistemelor lor de protecţie socială.



17279/3/09 REV 3 IRA/ca/cm 10
DG G RO

(20) Persoanele care au făcut obiectul unei discriminări pe motive de sex ar trebui să dispună de 

mijloace adecvate de protecţie juridică. Pentru a asigura o protecţie mai eficace, asociaţiile, 

organizaţiile şi alte entităţi juridice ar trebui să fie abilitate să iniţieze o procedură, conform 

modalităţilor stabilite de statele membre, în numele sau în sprijinul unei victime, fără a 

aduce atingere normelor de procedură naţionale privind reprezentarea şi apărarea în 

instanţă.

(21) Protecţia lucrătorilor independenţi şi a soţiilor/soţilor lucrătorilor independenţi şi, atunci 

când şi în măsura în care sunt recunoscuţi de dreptul intern, a partenerilor de viaţă ai 

lucrătorilor independenţi împotriva discriminării bazate pe sex ar trebui întărită prin 

existenţa unuia sau a mai multor organisme în fiecare stat membru, care să aibă 

competenţa de a analiza problemele întâmpinate, de a studia soluţiile posibile şi de a 

acorda victimelor o asistenţă practică. Organismul sau organismele pot fi aceleaşi cu cele 

responsabile la nivel naţional de apărarea drepturilor omului, de garantarea drepturilor 

persoanelor sau de punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament.
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(22) Prezenta directivă stabileşte cerinţe minime, ceea ce oferă statelor membre posibilitatea 

adoptării sau a menţinerii unor dispoziţii mai favorabile.

(23) Deoarece obiectivul acţiunii care trebuie întreprinsă, respectiv asigurarea unui înalt nivel 

comun de protecţie împotriva discriminării în toate statele membre, nu poate fi realizat în 

mod suficient de statele membre şi poate fi mai bine realizat la nivelul Uniunii, Uniunea 

poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la 

articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul 

proporţionalităţii, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezenta directivă nu 

depăşeşte ceea ce este necesar pentru a atinge acest obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:
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Articolul 1

Obiectul 

(1) Prezenta directivă prevede cadrul de punere în aplicare în statele membre a principiului 

egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară activităţi independente sau 

care contribuie la exercitarea acestor activităţi, cu privire la acele aspecte nereglementate 

de Directivele 2006/54/CE şi 79/7/CEE.

(2) Punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce 

priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii rămâne în continuare 

reglementată de Directiva 2004/113/CE.
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Articolul 2

Domeniul de aplicare

Prezenta directivă reglementează: 

(a) lucrătorii independenţi, anume toate persoanele care exercită o activitate lucrativă pe cont 

propriu, în condiţiile prevăzute de dreptul intern;

(b) soţiile/soţii lucrătorilor independenţi sau, atunci când şi în măsura în care sunt recunoscuţi 

de dreptul intern, partenerii de viaţă ai lucrătorilor independenţi care nu sunt salariaţi sau 

asociaţi la întreprindere, în cazul în care aceştia, în condiţiile prevăzute de dreptul intern, 

participă în mod obişnuit la activitatea lucrătorului independent şi îndeplinesc fie aceleaşi 

sarcini, fie sarcini complementare.
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Articolul 3

Definiţii

(1) În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiţii:

(a) „discriminare directă”: situaţia în care o persoană este tratată mai puţin favorabil din 

motive legate de sex în comparaţie cu o altă persoană care este, a fost sau ar fi într-o 

situaţie comparabilă;

(b) „discriminare indirectă”: situaţia în care o dispoziţie, un criteriu sau o practică 

aparent neutră ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex, în raport cu 

persoane de celălalt sex, cu excepţia cazului în care această dispoziţie, acest criteriu 

sau această practică este justificată în mod obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele 

pentru a atinge acest scop sunt corespunzătoare şi necesare;
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(c) „hărţuire”: situaţia în care se manifestă un comportament indezirabil legat de sexul 

unei persoane, având ca scop sau ca efect lezarea demnităţii persoanei respective şi 

crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator;

(d) „hărţuire sexuală”: situaţia în care se manifestă un comportament indezirabil cu 

conotaţie sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca scop sau ca efect 

lezarea demnităţii unei persoane şi, în special, crearea unui cadru intimidant, ostil, 

degradant, umilitor sau ofensator.

Articolul 4

Principiul egalităţii de tratament

(1) Principiul egalităţii de tratament înseamnă că nu trebuie să existe niciun fel de discriminare 

pe motive de sex în sectorul public sau privat, în mod direct sau indirect, de exemplu cu 

privire la constituirea, echiparea sau extinderea unei întreprinderi sau începerea sau 

extinderea oricărei alte forme de activitate independentă.
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(2) În domeniile reglementate de alineatul (1), hărţuirea şi hărţuirea sexuală sunt considerate a 

fi discriminare pe motive de sex şi, prin urmare, sunt interzise. Respingerea unui astfel de 

comportament de către o persoană sau supunerea unei persoane la un astfel de 

comportament nu poate fi folosită drept justificare pentru o decizie care să afecteze acea 

persoană.

(3) În domeniile reglementate de alineatul (1), o instigare la discriminare împotriva 

persoanelor pe considerente legate de sex este considerată a fi discriminare.

Articolul 5

Acţiunea pozitivă

Statele membre pot să menţină sau să adopte măsuri în sensul articolului 157 alineatul (4) din 

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pentru a asigura în mod concret o deplină egalitate 

între bărbaţi şi femei în viaţa profesională, de exemplu în vederea promovării antreprenoriatului în 

rândul femeilor.
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Articolul 6

Constituirea unei societăţi 

Fără a aduce atingere condiţiilor specifice de acces la anumite activităţi care se aplică în mod egal 

ambelor sexe, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că acele condiţii de 

constituire a unei societăţi între soţi sau parteneri de viaţă, atunci când şi în măsura în care aceştia 

sunt recunoscuţi de dreptul intern, nu sunt mai restrictive decât condiţiile de constituire a unei 

societăţi între alte persoane.

Articolul 7

Protecţia socială 

(1) În cazul în care într-un stat membru există un sistem de protecţie socială pentru lucrătorii 

independenţi, respectivul stat membru ia măsurile necesare, astfel încât soţiile/soţii şi 

partenerii de viaţă menţionaţi la articolul 2 litera (b) să poată beneficia de o protecţie 

socială, în conformitate cu dreptul intern.
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(2) Statele membre pot decide dacă protecţia socială menţionată la alineatul (1) este pusă în 

aplicare pe o bază voluntară sau în mod obligatoriu. În mod asemănător, acestea pot 

prevedea ca protecţia socială în cauză să fie acordată numai la cererea soţilor/soţiilor sau a 

partenerilor de viată menţionaţi la articolul 2 litera (b).

Articolul 8

Prestaţii de maternitate

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că femeile care desfăşoară o 

activitate independentă şi soţiile şi partenerele de viaţă menţionate la articolul 2 pot, în 

conformitate cu dreptul intern, să primească o alocaţie de maternitate adecvată care să le 

permită întreruperea activităţii profesionale din motive de graviditate sau maternitate 

pentru o perioadă de minim 14 săptămâni.

(2) Statele membre pot decide dacă alocaţia de maternitate menţionată la alineatul (1) este 

acordată pe o bază voluntară sau în mod obligatoriu. În mod asemănător, acestea pot 

prevedea ca alocaţia în cauză să fie acordată numai la cererea femeilor care desfăşoară o 

activitate independentă şi a soţiilor şi a partenerelor de viaţă menţionate la articolul 2.
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(3) Alocaţia menţionată la alineatul (1) este considerată adecvată în cazul în care garantează un 

venit cel puţin echivalent cu: 

(a) alocaţia pe care persoana în cauză ar primi-o în caz de întrerupere a activităţilor din 

motive legate de starea sa de sănătate şi/sau

(b) pierderea medie de venit sau de profit aferentă unei perioade anterioare comparabile, 

sub rezerva eventualelor plafoane stabilite de dreptul intern şi/sau

(c) orice altă alocaţie familială prevăzută de legislaţia naţională, sub rezerva eventualelor 

plafoane stabilite de dreptul intern.

(4) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că femeile care desfăşoară o 

activitate independentă şi soţiile şi partenerele de viaţă menţionate la articolul 2 au acces, 

în măsura posibilului, la orice servicii existente care oferă înlocuiri temporare sau la orice 

servicii sociale naţionale existente. Statele membre pot prevedea că accesul la respectivele 

servicii este o alternativă la alocaţia menţionată la alineatul (1) din prezentul articol, sau 

face parte integrantă din aceasta.
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Articolul 9

Apărarea drepturilor

(1) Statele membre se asigură că există proceduri judiciare sau administrative, inclusiv, în 

cazul în care statele membre consideră adecvat, proceduri de conciliere, pentru punerea în 

aplicare a obligaţiilor prevăzute de prezenta directivă, pentru toate persoanele care 

consideră că au suferit pierderi sau prejudicii drept consecinţă a neaplicării principiului 

egalităţii de tratament acestora, chiar şi după încetarea relaţiilor în cadrul cărora se susţine

că a apărut discriminarea.

(2) Statele membre se asigură că asociaţiile, organizaţiile sau alte entităţi juridice, care în 

conformitate cu criteriile stabilite de legislaţia lor naţională au interesul legitim de a 

veghea la respectarea dispoziţiilor prezentei directive, pot angaja, în numele sau în sprijinul 

reclamantului, cu aprobarea acestuia, orice procedură judiciară şi/sau administrativă 

prevăzută pentru a determina respectarea obligaţiilor rezultând din prezenta directivă.

(3) Alineatele (1) şi (2) nu aduc atingere nomelor interne privind termenele de introducere a 

acţiunilor în justiţie în ceea ce priveşte principiul egalităţii de tratament.
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Articolul 10

Indemnizaţie sau despăgubire

Statele membre adoptă, în ordinea lor juridică internă, măsurile necesare pentru a asigura o 

indemnizaţie sau o despăgubire reală şi efectivă, în condiţiile stabilite de statele membre, pentru 

prejudiciul suferit de o persoană în urma unei discriminări pe considerente legate de sex, 

indemnizaţie sau despăgubire care să aibă caracter disuasiv şi proporţional în raport cu dauna 

suferită. Această indemnizaţie sau despăgubire nu poate fi limitată prin stabilirea unei limite 

superioare prealabile.

Articolul 11

Organisme de promovare a egalităţii

(1) Statele membre desemnează unul sau mai multe organisme de promovare, analiză, 

monitorizare şi susţinere a egalităţii de tratament pentru toate persoanele, fără discriminare 

pe considerente de sex şi prevăd dispoziţiile necesare. Aceste organisme pot să facă parte 

din agenţii însărcinate la nivel naţional cu apărarea drepturilor omului, cu garantarea 

drepturilor persoanelor sau cu aplicarea principiului egalităţii de tratament.
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(2) Statele membre se asigură că atribuţiile organismelor menţionate la alineatul (1) includ:

(a) asigurarea de asistenţă independentă victimelor discriminării în exercitarea 

plângerilor de discriminare, fără a aduce atingere drepturilor victimelor şi 

asociaţiilor, organizaţiilor şi altor entităţi juridice menţionate la articolul 9

alineatul (2);

(b) realizarea de studii independente privind discriminarea;

(c) publicarea de rapoarte independente şi elaborarea de recomandări privind orice 

probleme legate de astfel de discriminări;

(d) schimbul de informaţii, la nivel corespunzător, cu organismele europene omologe, 

precum Institutul european pentru egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei.
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Articolul 12

Integrarea perspectivei de gen

Statele membre iau în considerare în mod activ obiectivul egalităţii dintre bărbaţi şi femei la 

elaborarea şi la punerea în aplicare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative, precum şi 

a politicilor şi activităţilor în domeniile prevăzute de prezenta directivă.

Articolul 13

Difuzarea informaţiilor

Statele membre se asigură că dispoziţiile adoptate în temeiul prezentei directive, împreună cu 

dispoziţiile relevante care sunt deja în vigoare, sunt aduse prin toate mijloacele adecvate în atenţia 

persoanelor în cauză de pe întreg teritoriul lor.
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Articolul 14

Nivelul de protecţie

Statele membre pot adopta sau menţine dispoziţii mai favorabile pentru protecţia principiului 

egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi decât cele prevăzute de prezenta directivă.

Punerea în aplicare a prezentei directive nu poate în niciun caz să constituie un motiv de reducere a 

nivelului de protecţie împotriva discriminării deja prevăzut de statele membre în domeniile 

reglementate de prezenta directivă.
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Articolul 15

Rapoarte

(1) Statele membre comunică toate informaţiile disponibile privind aplicarea prezentei 

directive Comisiei până la …*.

Comisia întocmeşte un raport de sinteză spre a fi prezentat Parlamentului European şi 

Consiliului cel târziu la …**. Raportul va fi însoţit de propuneri de modificare a prezentei 

directive, după caz.

(2) Raportul Comisiei ţine seama de punctele de vedere ale părţilor interesate.

                                               

* JO: A se introduce data: şase ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
** JO: A se introduce data: şapte ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
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Articolul 16

Punerea în aplicare

(1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare 

pentru a se conforma prezentei directive cel târziu până la …. Statele membre comunică 

de îndată Comisiei textul dispoziţiilor respective.

Atunci când statele membre adoptă dispoziţiile respective, acestea conţin o trimitere la 

prezenta directivă sau sunt însoţite de o astfel de trimitere cu ocazia publicării lor oficiale. 

Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2) Atunci când dificultăţi speciale justifică acest lucru, statele membre pot beneficia, în 

funcţie de necesităţi, de o perioadă suplimentară de 2 ani până la … pentru a se conforma 

articolului 7, precum şi pentru a se conforma articolului 8 în ceea ce priveşte soţiile şi 

partenerele de viaţă menţionate la articolul 2 litera (b).

(3) Comisiei îi este comunicat de către statele membre textul principalelor dispoziţii de drept 

intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

                                               

 JO: A se introduce data: doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
 JO: A se introduce data: patru ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.



17279/3/09 REV 3 IRA/ca/cm 27
DG G RO

Articolul 17

Abrogare

Directiva 86/613/CEE se abrogă, cu efect de la ….

Trimiterile la directiva abrogată se înţeleg ca trimiteri la prezenta directivă.

Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

                                               

 JO: A se introduce data: doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
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Articolul 19

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la, .

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu,

Preşedintele Preşedintele
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I. INTRODUCERE

La 6 octombrie 2008, Comisia a transmis o propunere de directivă a Parlamentului European 

și a Consiliului privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile 

care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE1.

Propunerea face parte dintr-un pachet de inițiative privind concilierea vieții profesionale cu 

viața de familie și cu viața privată, celelalte documente fiind o propunere de revizuire a 

directivei privind securitatea și sănătatea la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care 

au născut de curând sau care alăptează, un raport privind punerea în aplicare a obiectivelor de 

la Barcelona privind structurile de îngrijire a copiilor și o comunicare privind echilibrul dintre 

viața profesională și cea privată.

Hotărând în conformitate cu procedura ordinară, Parlamentul European și-a emis poziția în 

primă lectură la 6 mai 20092.

Comitetul Economic și Social și-a dat avizul la 24 martie 20093.

Comisia nu a înaintat nicio propunere oficială modificată ca urmare a avizului Parlamentului 

în primă lectură.

La 30 noiembrie 2009, Consiliul a ajuns la un acord politic cu privire la o poziție în primă 

lectură, hotărând cu majoritate calificată.

                                               
1 Directiva 86/613/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1986 privind aplicarea principiului 

egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară activități independente, inclusiv 
agricole, precum și protecția maternității (JO L 359, 19.12.1986, p. 56).

2 Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.
3 JO C 228, 22.9.2009, p 107.
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În conformitate cu articolul 294 alineatul (5) din TFUE, Consiliul a adoptat poziția sa în 

primă lectură, cu majoritate calificată, la 8 martie 2010.

II. OBIECTIVE

Scopul propunerii constă în modificarea cadrului juridic comunitar privind aplicarea 

principiului tratamentului egal între bărbați și femei lucrătorilor independenți și soțiilor/soților 

acestora.

Propunerea urmărește să îmbunătățească protecția socială a lucrătorilor independenți, pentru a 

îndepărta piedicile din calea antreprenoriatului feminin. Propunerea vizează, de asemenea, să 

îmbunătățească protecția socială a „soților colaboratori”, care deseori lucrează cu regularitate 

împreună cu lucrătorul independent fără a beneficia de drepturile corespunzătoare.

Caracteristicile generale ale propunerii sunt următoarele:

- definiția „soților colaboratori” a fost modificată pentru a acoperi partenerii de 

viață (și anume cuplurile necăsătorite), atunci când și în măsura în care aceștia 

sunt recunoscuți de dreptul intern;

- în temeiul dispozițiilor prevăzute la articolul 7, femeile care desfășoară o 

activitate independentă și soțiile colaboratoare ar avea dreptul, la cerere, la 

aceeași perioadă de concediu de maternitate ca persoanele angajate (cf. Directivei 

92/85/CE);

- în temeiul dispozițiilor prevăzute la articolul 6, soții colaboratori ar putea 

beneficia, la cerere, de un nivel de protecție socială cel puțin egal cu cel al 

lucrătorilor independenți.
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Odată aprobată, directiva va abroga Directiva 86/613/CEE4 și va fi aplicabilă cu privire la 

acele aspecte nereglementate de Directivele 2006/54/CE, 2004/113/CE și 79/7/CEE, cu 

scopul de a pune în aplicare mai eficient principiul egalității de tratament între bărbații și 

femeile care desfășoară o activitate independentă sau care contribuie la exercitarea unei astfel 

de activități.

III. ANALIZA POZIȚIEI CONSILIULUI ÎN PRIMĂ LECTURĂ

1. Observații generale:

a) Poziția Comisiei privind amendamentele Parlamentului European

Parlamentul European a adoptat 30 de amendamente (amendamentele 1-16, 18-19, 

21-28, 36, 39, 40, 46) la propunerea Comisiei. În cursul dezbaterii în sesiune plenară, 

Comisia a indicat ar fi în măsură să accepte 15 dintre aceste amendamente, în totalitate, 

parțial sau reformulate (amendamentele 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 27, 

28). În schimb, celelalte amendamente (amendamentele 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 19, 24 , 

25, 26, 36, 39, 40, 46) au fost inacceptabile pentru Comisie.

2. Poziția Consiliului în primă lectură

Consiliul a fost în măsură să accepte 10 dintre amendamentele Parlamentului European, 

fie în totalitate , fie parțial sau reformulate, și anume:

                                               
4 Directiva 86/613/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1986 privind aplicarea principiului 

egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară activități independente, inclusiv 
agricole, precum și protecția maternității (JO L 359, 19.12.1986, p. 56).
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 Amendamentul nr. 4 (considerentul 10: referirea la acțiune pozitivă): Cu toate 

acestea, Consiliul a considerat că ar trebui utilizat termenul „acțiune pozitivă” 

(positive action), în conformitate cu articolul 3 din Directiva 2006/54/CE 

(considerentul 14 din poziția sa în primă lectură);

 Amendamentul nr. 9 (considerentul 18: clarificarea textului, pentru a se referi la 

lucrători independenți și la soți colaboratori): De asemenea, Consiliul a adăugat 

încă o referire la partenerii de viață ai lucrătorilor independenți (în cazul și în 

măsura în care aceștia sunt recunoscuți de dreptul intern) în considerentul 21 al 

poziției sale în primă lectură;

 Amendamentul nr. 12 (articolul 4: adăugarea unei referiri la necesitatea de a 

promova activitatea antreprenorială în rândul femeilor): Consiliul a fost de acord 

cu Parlamentul că ar fi indicată introducerea unei referiri la constituirea de 

societăți comerciale de către femei, având în vedere disparitățile enorme dintre 

sexe în ceea ce privește desfășurarea de activități antreprenoriale (articolul 5 din 

poziția Consiliului în primă lectură);

 Amendamentele nr. 13 și 39 (articolul 5: adăugarea termenului „între” înainte de 

„parteneri de viață”): Consiliul a fost de acord cu Parlamentul că această adăugire 

ar permite să se înțeleagă mai clar faptul că trebuie asigurate aceleași condiții de 

constituire a unei societăți, indiferent de starea civilă (articolul 6 din poziția 

Consiliului în primă lectură);

 Amendamentul nr. 18 (noul articol 7a cu privire la recunoașterea muncii soților 

colaboratori): Consiliul a inclus fondul acestui amendament în considerentul 8 din 

poziția sa în primă lectură;

 Amendamentul nr. 22 [articolul 10 alineatul (2) litera (ca) nouă]: Consiliul a 

considerat că termenul „omologe” ar trebui înlocuit cu termenul 

„corespunzătoare” (articolul 11 alineatul (2) litera (d) din poziția Consiliului în 

primă lectură);
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 Amendamentul nr. 23 [introducerea unei noi dispoziții (articolul 10a nou) privind 

integrarea principiului egalității între femei și bărbați în diferite politici]: Consiliul 

a considerat că această nouă dispoziție ar constitui în mod evident o îmbunătățire 

față de directiva existentă (articolul 12 din poziția Consiliului în primă lectură);

 Amendamentul nr. 27 [articolul 14 alineatul (2)]: Consiliul a fost în măsură să 

accepte prima parte a amendamentului, care introduce un element de 

condiționalitate („În cazul în care dificultăți speciale justifică acest lucru …”), 

dar a considerat inacceptabilă reducerea perioadei suplimentare la un an. De 

asemenea, Consiliul nu a fost în favoarea prelungirii perioadei suplimentare 

pentru a acoperi toate dispozițiile directivei [articolul 16 alineatul (2) din poziția 

Consiliului în primă lectură];

 Amendamentul nr. 28 (articolul 14a nou: cerințe minime. Consiliul a inclus fondul 

acestui amendament în considerentul 22 din poziția sa în primă lectură).

Totuși, Consiliul nu a considerat că ar fi indicat să se preia următoarele amendamente:

 nr. 1 (considerentul 4: referirea la necesitatea de a se îmbunătăți situația 

soțiilor/soților colaboratori din artizanat, comerț, întreprinderi mici și mijlocii și 

profesiile liberale): Consiliul a considerat că nu este necesar să se facă trimiteri 

explicite la aceste sectoare de activitate (considerentul 4 din poziția sa în primă 

lectură);
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 nr. 2 (considerentul 4a nou): Consiliul a considerat că nu este indicat să se 

introducă un sistem de înregistrare obligatoriu pentru soții colaboratori. În plus, 

considerentul 16 din poziția Consiliului în primă lectură precizează că soții 

colaboratori sau partenerii de viață ai lucrătorilor independenți care au acces la un 

sistem de protecție socială ar trebui, de asemenea, să aibă dreptul de a beneficia de 

protecție socială. Statele membre ar trebui să fie invitate să ia măsurile necesare 

pentru a organiza această protecție socială în conformitate cu dreptul intern. În 

special, este la latitudinea statelor membre să decidă dacă această protecție socială 

ar trebui pusă în aplicare în mod obligatoriu sau voluntar);

 nr. 3 (considerentul 7b nou): Consiliul a considerat că nu este oportun să se 

introducă obligația de a li se acorda un statut profesional clar definit soților 

colaboratori și de a se stabili drepturile lor;

 nr. 5 (considerentul 11): Consiliul a considerat că nu este oportun să se modifice 

formularea existentă a actualei Directive nr. 86/613/CEE (considerentul 13 din 

poziția Consiliului în primă lectură);

 nr. 6 (considerentul 12): Consiliul a considerat că acest amendament nu este 

necesar, întrucât s-a stabilit prin jurisprudență faptul că, în exercitarea 

competențelor lor naționale, statele membre trebuie să respecte dreptul comunitar 

astfel cum este interpretat de către Curtea de Justiție;
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 nr. 7 (considerentul 13): În opinia Consiliului, nu este oportun să se prevadă că 

nivelul de protecție al soților colaboratori ar trebui să fie proporțional cu rata 

participării acestora la activitățile lucrătorului independent din cadrul 

întreprinderii familiale.  Consiliul a considerat că ar trebui să fie la latitudinea 

statelor membre să organizeze această protecție socială în conformitate cu dreptul 

intern și, în special, să decidă că această protecție socială poate fi proporțională cu 

participarea la activitățile lucrătorului independent și/sau cu nivelul contribuției 

(considerentul 16 din poziția Consiliului în primă lectură);

 nr. 8 (considerentul 16): Consiliul nu a fost în măsură să accepte acest 

amendament, deoarece a considerat că referirea la calitatea și durabilitatea pe 

termen lung a sistemelor de protecție socială ar trebui menținută (considerentul 19 

din poziția Consiliului în primă lectură);

 nr. 10 [articolul 2 alineatul (1) litera (a)]: Consiliul a considerat că este oportun să 

se elimine această definiție și să se deplaseze într-un nou articol (articolul 2 din 

poziția Consiliului în primă lectură) în ceea ce privește domeniul de aplicare a 

directivei. În plus, Consiliul a considerat că nu este oportun să se facă referire la 

sectoare precum agricultura, profesiile liberale, artizanatul și IMM-urile, 

deoarece, în opinia sa, nu există niciun motiv întemeiat pentru a modifica textul 

definiției astfel cum este prevăzut în directiva existentă;

 amendamentul 11 [articolul 3 alineatul (1)]; Consiliul a considerat că nu este 

necesar să se adauge gestionarea unei întreprinderi la situațiile în care trebuie să se 

aplice principiul nediscriminării, întrucât nu a identificat niciun motiv întemeiat 

pentru a modifica dispozițiile existente prevăzute în Directiva 86/613/CEE 

(articolul 4 alineatul (1) din poziția Consiliului în primă lectură);
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 amendamentele nr. 14 și 40 (articolul 6): Deși a fost de acord cu adăugarea unei 

trimiteri la partenerii de viață, totuși, Consiliul nu a fost în măsură să accepte 

condițiile prevăzute în amendament cu privire la protecția socială, întrucât a 

considerat că ar trebui să fie la latitudinea statelor membre să decidă dacă această 

protecție socială ar trebui pusă în aplicare în mod obligatoriu sau voluntar (astfel cum 

se explică mai detaliat în considerentul 16 din poziția Consiliului în primă lectură);

 amendamentul nr. 15 [articolul 7 alineatul (1) privind durata concediului de 

maternitate]: Consiliul a considerat că directiva nu ar trebui să prevadă perioade 

de concediu de maternitate adaptate nevoilor specifice care să facă obiectul unei 

alegeri personale, întrucât acestea s-ar interfera cu dreptul intern existent și viitor, 

ci ar trebui să prevadă o alocație de maternitate adecvată care să permită 

întreruperea activității profesionale din motive de graviditate (articolul 8 alineatul 

(1) din poziția Consiliului în primă lectură);

 amendamentul nr. 16 [articolul 7 alineatul (3)]: Consiliul a considerat că orice 

astfel de dispoziție ar fi neclară și ar duce la nesiguranță juridică, întrucât trebuie 

să se cunoască ceea ce ar putea constitui motive de discriminare [articolul 8 

alineatul (3) din poziția Consiliului în primă lectură);

 amendamentul nr. 19 [articolul 8 alineatul (1)]: adăugarea termenului „eficient”.  

Consiliul a considerat că textul trebuie să fie aliniat la dispozițiile existente din 

Directivele 2006/54/CE și 2004/113/CE [articolul 9 alineatul (1) din poziția 

Consiliului în primă lectură);

 amendamentul nr. 21 [articolul 10 alineatul (2): referirea la organismul menționat 

la alineatul (1)]: În opinia Consiliului, ar trebui utilizată formularea din 

propunerea Comisiei („organismelor”), pentru a se înțelege fără echivoc faptul că 

organismele menționate la articolul 10 alineatul (2) ar trebui să fie identice cu cele 

responsabile în temeiul Directivelor 2004/113/CE și 2006/54/CE [articolul 11 

alineatul (2) din poziția Consiliului în primă lectură];



17279/3/09 REV 3 ADD 1 CT/cm 10
DG G 2B RO

 amendamentul nr. 24 (articolul 11: referirea la Internet ca mijloc de diseminare a 

informațiilor). Consiliul consideră că este inutil să se modifice textul propunerii 

Comisiei, care este identic cu dispozițiile existente în Directivele 2006/54/CE și 

2004/113/CE (articolul 13 din poziția Consiliului în primă lectură);

 amendamentul nr. 25 [articolul 13 alineatul (1)]: termenele pentru comunicarea de 

informații cu privire la aplicarea directivei și pentru raportul Comisiei privind 

directiva): Consiliul a fost împotriva reducerii termenelor stabilite de propunerea 

Comisiei (articolul 15 din poziția Consiliului în primă lectură);

 amendamentul nr. 26 (articolul 13 nou: revizuirea directivei): Consiliul a 

considerat că nu este necesar să se prevadă o clauză de revizuire;

 amendamentul nr. 36 (articolul 2a nou: interzicerea oricărei discriminări bazate pe 

starea civilă sau familială): Consiliul a considerat că nu este oportun să se ia în 

considerare acest amendament, din aceleași motive ca cele referitoare la 

amendamentul nr. 6;

 amendamentul nr. 46 [articolul 7 alineatul (4)]: dispoziția privind accesul la 

serviciile sociale naționale, pe lângă alocația de maternitate): Consiliul nu a fost în 

favoarea acestui amendament, deoarece a considerat că statele membre ar trebui 

să fie în măsură să se prevadă că accesul la respectivele servicii sociale constituie 

o alternativă sau o parte a alocației de maternitate [articolul 8 alineatul (4) din 

poziția Consiliului în primă lectură).

Comisia a acceptat poziția Consiliului în primă lectură.
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3. Observații specifice

Protecția socială (articolul 7 și considerentul 16 din poziția Consiliului în primă 

lectură)

Consiliul este de acord cu Parlamentul în privința principiului conform căruia, având în 

vedere participarea lor la activitățile întreprinderii familiale, soțiile/soții sau, în cazul și 

în măsura în care aceștia sunt recunoscuți de dreptul intern, partenerii de viață ai 

lucrătorilor independenți care au acces la un sistem de protecție socială, ar trebui să aibă 

dreptul de a beneficia de protecție socială.

În opinia Consiliului, ar trebui să se solicite statelor membre să ia măsurile necesare 

pentru a organiza această protecție socială în conformitate cu dreptul intern. În special, 

ar trebui să fie la latitudinea statelor membre să decidă dacă această protecție socială ar 

trebui pusă în aplicare în mod obligatoriu sau voluntar și dacă ar trebui să fie acordată 

numai la cererea soților colaboratori sau a partenerilor de viață.

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a prevedea ca această protecție socială 

să fie proporțională cu participarea la activitățile lucrătorului independent și/sau cu 

nivelul contribuției.

Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentei directive, statele membre ar trebui, de 

asemenea, să poată menține dispoziții naționale care limitează accesul la sisteme de

protecție socială specifice sau la un anumit nivel de protecție, inclusiv condiții speciale 

de finanțare, pentru anumite categorii de lucrători independenți sau profesii, cu condiția 

asigurării accesului la un sistem general.
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Prestații de maternitate și servicii de înlocuire temporară (articolul 8, 

considerentele 17 și 18 din poziția Consiliului în primă lectură)

Având în vedere vulnerabilitatea lor economică și fizică, Consiliul împărtășește opinia 

Parlamentului cu privire la necesitatea de a le acorda concedii de maternitate femeilor 

care desfășoară o activitate independentă și soțiilor sau partenerelor de viață gravide ale 

lucrătorilor independenți, pe o perioadă suficient de lungă pentru a asigura bunul mers 

al unei sarcini normale și recuperarea fizică a mamei după o naștere normală.

Cu toate acestea, având în vedere statutul lor de lucrători independenți, Consiliul nu a 

considerat oportun să se prevadă ca femeile care desfășoară o activitate independentă și, 

prin analogie, soțiile sau partenerele de viață colaboratoare ale lucrătorilor independenți 

să aibă dreptul, la cerere, la aceeași perioadă de concediu de maternitate ca cea 

prevăzută în Directiva 92/85/CEE. Această directivă se aplică numai angajaților care fac 

obiectul unor dispoziții diferite față de femeile care desfășoară o activitate 

independentă.

Din acest motiv, Consiliul a considerat că ar fi mai adecvat să se prevadă ca femeile 

care desfășoară o activitate independentă și soțiile și partenerele de viață să primească, 

în conformitate cu dreptul intern, o alocație de maternitate adecvată care să le permită 

întreruperea activității profesionale din motive de graviditate sau maternitate pe o 

perioadă de minim 14 săptămâni.

Statele membre ar trebui să aibă în continuare competența de a organiza astfel de 

prestații, inclusiv de a stabili nivelul contribuțiilor și toate dispozițiile referitoare la 

prestații și la plăți, cu condiția ca prescripțiile minime ale directivei să fie respectate. În 

special, statele membre ar trebui să poată determina în ce perioadă înainte și/sau după 

naștere este acordat dreptul la prestații de maternitate. De asemenea, ar trebui să 

stabilească dacă situația economică a persoanei sau a familiei în cauză poate fi luată în 

considerare atunci când se stabilesc contribuțiile și/sau prestațiile.
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Mai mult, pentru a se ține seama de specificul activităților independente, Consiliul a 

considerat că femeile care desfășoară o activitate independentă și soțiile sau, în cazul și 

în măsura în care sunt recunoscute de dreptul intern, partenerele de viață ale lucrătorilor 

independenți ar trebui să aibă acces, în măsura posibilului, la orice servicii existente 

care asigură înlocuirea temporară, permițând întreruperea activității lor profesionale din 

motive de graviditate sau maternitate sau la orice servicii sociale naționale existente.

Accesul la aceste servicii ar putea fi considerat drept o alternativă sau o parte a alocației 

de maternitate.

IV. CONCLUZIE

Consiliul consideră că poziția sa în prima lectură privind aplicarea principiului egalității de 

tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă reprezintă o 

soluție echilibrată și realistă la problemele acoperite de propunerea Comisiei, având în vedere 

necesitatea, în special, de a nu se  interveni în organizarea sistemelor de securitate socială din 

statele membre sau în finanțarea acestora.

În opinia sa, dispozițiile prevăzute în această poziție ar trebui să contribuie la abordarea 

obstacolelor în calea accesului femeilor la activități independente, facilitând, prin urmare, 

desfășurarea de activități independente în paralel cu asumarea responsabilităților familiale.

Consiliul așteaptă cu interes o discuție constructivă cu Parlamentul European în vederea 

obținerii unui acord final cu privire la această directivă importantă.

________________________
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CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

Bruxelles, 26 februarie 2010 (02.03)
(OR. fr)

Dosar interinstituţional:
2008/0192 (COD)

6324/10

CODEC 107
SOC 99

Sursă: Secretariatul General al Consiliului
Destinatar: Coreper/Consiliul
Subiect : Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind aplicarea 

principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o 
activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE (prima lectură)
(AL+D)
- Adoptare
a) a poziţiei Consiliului
b) a expunerii de motive a Consiliului

1. La 6 octombrie 2008, Comisia a transmis Consiliului propunerea sus-menţionată 1, în temeiul 

articolului 141 alineatul (3) din Tratatul CE.

2. Comitetul Economic şi Social European şi-a dat avizul la 24 martie 20092.

3. Parlamentul European şi-a dat avizul la prima lectură la 6 mai 20093.

                                               
1 Doc. 13981/08 SOC 574 CODEC 1284.
2 JO C 228, 22.9.2009, p. 107.
3 Doc. 8840/09 CODEC 552 SOC 259.
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4. Cu ocazia celei de a 2980-a reuniuni din 30 noiembrie 2009, Consiliul Ocuparea Forţei de 

Muncă, Politică Socială, Sănătate şi Consumatori a ajuns la un acord politic asupra poziţiei 

Consiliului la prima lectură privind directiva sus-menţionată.

5. Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi este invitat să recomande Consiliului:

- să adopte, cu abţinerea delegaţiei britanice, ca punct „A” pe ordinea de zi a unei viitoare 

reuniuni, poziţia Consiliului la prima lectură, astfel cum figurează în documentul 

17279/09, şi expunerea de motive, astfel cum figurează în documentul 17279/09 ADD 1;

- să decidă consemnarea în procesul-verbal al reuniunii respective a declaraţiei prezentate în 

addendumul la prezenta notă.

____________________
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CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

Bruxelles, 26 februarie 2010 (02.03)
(OR. en, fr)

Dosar interinstituţional:
2008/0192 (COD)

6324/10
ADD 1

CODEC 107
SOC 99

ADDENDUM LA NOTĂ PUNCT „I/A”
Sursă : Secretariatul General al Consiliului
Destinatar : COREPER/CONSILIUL
Nr. prop. Csie: 13981/08 SOC 574 CODEC 1284
Subiect : Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind aplicarea 

principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi care desfăşoară o activitate 
independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE  (prima lectură) (AL + D)
- Adoptarea 
a) poziţiei comune
b) expunerii de motive a Consiliului
- Declaraţie

Declaraţie din partea delegaţiei belgiene cu privire la articolul 7 alineatul (4)

Delegaţia belgiană declară că sistemul său de bonuri („titres-services”) trebuie considerat serviciu 

social naţional în sensul articolului 7 alineatul (4).

_________________
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CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

Bruxelles, 3 martie 2010 (04.03)
(OR. fr)

Dosar interinstituţional:
2008/0192 (COD)

6324/10
COR 1

CODEC 107
SOC 99

CORRIGENDUM LA NOTA PUNCT „I/A”
Sursă: Secretariatul General al Consiliului
Destinatar: Coreper/Consiliul
Subiect: Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind aplicarea 

principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o 
activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE (prima lectură)
(AL+D)
- Adoptarea
a) poziţiei Consiliului
b) expunerii de motive a Consiliului

La pagina 2, punctul 5, prima liniuţă,

textul: „- să adopte, cu abţinerea delegaţiei britanice, ca punct „A” pe ordinea de zi a unei 

viitoare reuniuni, poziţia Consiliului la prima lectură, astfel cum figurează în documentul 

17279/09, şi expunerea de motive, astfel cum figurează în documentul 17279/09 ADD 1;”

se modifică după cum urmează: „- să adopte, cu abţinerea delegaţiei britanice, a 

delegaţiei maghiare şi a delegaţiei germane, ca punct „A” pe ordinea de zi a unei viitoare 

reuniuni, poziţia Consiliului la prima lectură, astfel cum figurează în documentul 17279/09, şi 

expunerea de motive, astfel cum figurează în documentul 17279/09 ADD 1;”.

------------------
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COMISIA EUROPEANĂ 

Bruxelles, 22.3.2010 
COM(2010)99 final 

2008/0192 (COD) 

  

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene 

 
privind 

poziția în prima lectură a Consiliului în vederea adoptării propunerii de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului privind aplicarea principiului egalității de 
tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de 

abrogare a Directivei 86/613/CEE 
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2008/0192 (COD) 

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene 

 
privind 

poziția în prima lectură a Consiliului în vederea adoptării propunerii de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului privind aplicarea principiului egalității de 
tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de 

abrogare a Directivei 86/613/CEE 

1. ISTORICUL DOSARULUI 

La 3 octombrie 2008, Comisia a adoptat propunerea de directivă privind aplicarea principiului 
egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de 
abrogare a Directivei 86/613/CEE [COM(2008) 636]. 

La 3 octombrie 2008, propunerea a fost transmisă Parlamentului European și Consiliului. 

La 24 martie 2009, Comitetul Economic și Social European a adoptat un aviz. 

La 6 mai 2009, Parlamentul European și-a adoptat avizul în prima lectură. 

În timpul dezbaterii în plen, Comisia a luat poziție cu privire la amendamentele propuse. 
Comisia nu a adoptat o propunere formală modificată în urma avizului Parlamentului 
European. 

Consiliul a adoptat poziția sa în prima lectură, la 8 martie 2010, cu majoritate calificată. 

2. OBIECTUL PROPUNERII COMISIEI 

Scopul propunerii constă în modificarea cadrului juridic comunitar privind aplicarea 
principiului egalității de tratament între bărbați și femei lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă și soțiilor/soților acestora. 

Ea introduce modificări substanțiale ale directivei în vigoare, care datează din 1986. În primul 
rând, ea lărgește noțiunea de soții/soți, incluzând partenerii de viață, în măsura în care aceștia 
sunt recunoscuți de către legislația națională. În al doilea rând, propunerea prevede faptul că 
soția/soțul colaboratoare/colaborator al lucrătorului care desfășoară o activitate independentă, 
ținând cont de contribuția sa la activitatea întreprinderii familiale, trebuie să poată beneficia, 
dacă solicită acest lucru, de același nivel al protecției sociale ca și lucrătorul care desfășoară o 
activitate independentă. În cele din urmă, propunerea prevede faptul că lucrătoarele care 
desfășoară o activitate independentă și soțiile colaboratoare pot beneficia, dacă solicită acest 
lucru, de un concediu de maternitate care are o durată egală cu cea prevăzută în directiva 
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privind protecția lucrătoarelor însărcinate (14 săptămâni), remunerat la un nivel care este, în 
principiu, echivalent cu cel al alocației în caz de boală. 

3. OBSERVAȚII PRIVIND POZIȚIA ÎN PRIMA LECTURĂ A CONSILIULUI 

3.1. Scurte considerații generale  

Comisia observă faptul că poziția în prima lectură a Consiliului este mult diferită față de 
propunerea Comisiei și de avizul Parlamentului European, în special în ceea ce privește 
protecția socială a soțiilor/soților colaboratoare/colaboratori. De fapt, în timp ce Comisia și 
Parlamentul European consideră că soțiile/soții colaboratoare/colaboratori trebuie să poată 
beneficia de același nivel al protecției sociale ca și un lucrător care desfășoară o activitate 
independentă, poziția Consiliului se limitează la a garanta accesul soțiilor/soților 
colaboratoare/colaboratori la „o protecție socială”. 

În ceea ce privește concediul de maternitate pentru lucrătorii care desfășoară o activitate 
independentă și pentru soțiile/soții colaboratoare/colaboratori, poziția Consiliului este mai 
apropiată de amendamentul adoptat de Parlamentul European și acceptat de Comisie, care 
prevede principiul unei adaptări la nevoile specifice ale persoanelor în cauză. Cu toate 
acestea, poziția Consiliului referitoare la articolul 7 alineatul (3) privind nivelul adecvat al 
alocației de maternitate se îndepărtează mai mult de pozițiile Comisiei și ale Parlamentului 
European. 

3.2. Decizie cu privire la amendamentele Parlamentului European în prima lectură 

3.2.1. Amendamente incluse în propunerea modificată și în poziția în prima lectură a 
Consiliului 

Poziția Consiliului include următoarele amendamente ale Parlamentului European la articolele 
propunerii, care au fost acceptate, de asemenea, de către Comisie: 

- amendamentul 12: adăugarea, la articolul privind acțiunea pozitivă, a unei referințe explicite 
la promovarea spiritului antreprenorial feminin; 

- amendamentul 13: clarificare referitoare la redactare privind condițiile aplicabile înființării 
unei întreprinderi; 

- amendamentul 15: textul adoptat de Consiliu concretizează adaptarea dispoziției la nevoile 
specifice ale lucrătoarelor care desfășoară o activitate independentă și ale soțiilor 
colaboratoare; 

- amendamentul 18: menționarea recunoașterii muncii soțiilor/soților 
colaboratoare/colaboratori figurează în considerentul (7) din textul adoptat de Consiliu; 

- amendamentul 22: adăugarea unei mențiuni privind competența organismelor naționale 
responsabile cu egalitatea în ceea ce privește schimburile de informații cu organismele 
europene omoloage; 

- amendamentul 23: nou articol privind „abordarea integratoare” în domeniul egalității între 
femei și bărbați; 
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- amendamentul 27: necesitatea privind existența unor „dificultăți speciale” pentru a beneficia 
de perioada suplimentară pentru punerea în aplicare a directivei; 

- amendamentul 28: adăugarea unui nou articol privind natura „cerințelor minime” ale 
propunerii. 

3.2.2. Amendamente incluse în propunerea modificată, dar neincluse în poziția în prima 
lectură a Consiliului 

- amendamentele 21 și 22 privind organismul responsabil cu egalitatea: în principiu, Comisia 
a acceptat aceste amendamente. Cu toate acestea, Consiliul a vrut să alinieze textul acestei 
dispoziții standard la textul cel mai recent din domeniul egalității între bărbați și femei 
(directiva „reformă”1). Comisia a acceptat acest principiu. 

3.3. Noi dispoziții introduse de Consiliu și poziția Comisiei referitoare la acestea 

Două dispoziții ale poziției în prima lectură a Consiliului merită să fie semnalate în special, 
având în vedere că se îndepărtează substanțial de propunerea Comisiei și de avizul 
Parlamentului European. Este vorba de articolul 6 și de articolul 7 alineatul (3) din textul 
poziției Consiliului, care se referă la protecția socială a soțiilor/soților 
colaboratoare/colaboratori și, respectiv, la alocația de maternitate a lucrătoarelor care 
desfășoară o activitate independentă și a soțiilor colaboratoare. 

În ceea ce privește articolul 6, Comisia și-a apărat propunerea care constă în a oferi 
soțiilor/soților colaboratoare/colaboratori același nivel al protecției sociale ca și lucrătorii care 
desfășoară o activitate independentă. Având în vedere faptul că soțiile/soții 
colaboratoare/colaboratori participă, de obicei, la activitățile întreprinderii, orice altă abordare 
pare să nu permită realizarea obiectivului propunerii, și anume punerea în aplicare a 
principiului egalității de tratament între femei (cea mai mare majoritate a soțiilor/soților 
colaboratoare/colaboratori sunt femei) și bărbați (majoritatea lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă - 2/3 - sunt bărbați). 

În timpul negocierilor din cadrul Consiliului, a fost clar că un număr mare de state membre s-
ar opune oricărui element de comparație între nivelul protecției acordate lucrătorilor care 
desfășoară o activitate independentă și soțiilor/soților colaboratoare/colaboratori. Prin urmare, 
Comisia a subliniat că este vorba de o modificare substanțială a textului său, care făcea ca 
acesta să fie mai puțin ambițios și că, totuși, se ralia la acesta pentru a permite Consiliului să 
ajungă la un acord politic, altfel imposibil. De fapt, Comisia a considerat că textul adoptat de 
Consiliu constituie o ameliorare semnificativă a situației actuale, atât pentru lucrătorii care 
desfășoară o activitate independentă, cât și pentru soțiile/soții colaboratoare/colaboratori. De 
fapt, în ceea ce privește lucrătorii care desfășoară o activitate independentă și soțiile/soții 
colaboratoare/colaboratori, noua dispoziție privind alocația de maternitate stabilește pentru 
prima oară, la nivelul Uniunii, dreptul la o alocație care are drept scop să permită întreruperea 
activităților profesionale pentru o perioadă de cel puțin 14 săptămâni. În ceea ce privește în 
special soțiile/soții colaboratoare/colaboratori și partenerii de viață, dispoziția, astfel cum a 
fost adoptată de Consiliu, ar oferi soțiilor/soților colaboratoare/colaboratori și partenerilor de 
viață dreptul la accesul în nume propriu la protecția socială, independent de tipul de sistem și 

                                                 
1 Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în 

aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de 
încadrare în muncă și de muncă (reformă) (JO L 204, 26.7.2006 p. 23) 
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de beneficiul unei eventuale protecții „derivate” (prin intermediul lucrătorului care desfășoară 
o activitate independentă). 

De asemenea, Comisia a luat în considerare faptul că, având în vedere opoziția de principiu a 
două state membre la orice text legislativ în acest domeniu, Consiliul nu ar putea să ia decizia 
în unanimitate. 

În cadrul reuniunii Consiliului Uniunii Europene din 30 noiembrie 2009, președinția și-a 
modificat propunerea de compromis pentru a include o propunere care are drept scop să lase 
statelor membre posibilitatea de a alege nivelul alocației de maternitate. Și în acest caz, 
Comisia nu s-a opus, pentru a nu împiedica acordul politic în cadrul Consiliului. 

4. CONCLUZIE  

Având în vedere cele de mai sus, Comisia, în ciuda faptului că, în opinia sa, poziția în prima 
lectură a Consiliului nu corespunde anumitor obiective esențiale ale propunerii sale, a 
considerat că unica modalitate de a permite continuarea procedurii este să nu se opună 
textului poziției în prima lectură a Consiliului. 
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