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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren støtter Kommissionens direktivforslag om anvendelse af princippet om 
ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af direktiv 
86/613/EØF.

Den medarbejdende ægtefælles rolle opfattes ofte uberettiget som en naturlig og gratis 
arbejdsindsats.

Rådets direktiv 86/613/EØF af 11. december 1986 har til formål at gennemføre princippet om 
ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv, herunder i landbrugserhverv, samt 
om beskyttelse af kvinder i selvstændige erhverv i forbindelse med graviditet og barsel.

Direktiv 86/613/EØF har ikke nået sit mål om at give medarbejdende ægtefæller, der udgør en 
egentlig usynlig arbejdskraft, en klart defineret erhvervsmæssig status og om at fastsætte 
deres minimumsrettigheder og -garantier.

Direktiv 86/613/EØF dækker to forskellige kategorier af personer:

1) "selvstændige erhvervsdrivende", det vil sige enhver person, som på de betingelser, der er 
fastsat i national lovgivning, udøver en indtægtsgivende virksomhed for egen regning, 
herunder landbrugere og udøvere af liberale erhverv

2) deres ulønnede ægtefæller, som heller ikke er medindehavere, som på sædvanlig vis og på 
de betingelser, der er fastsat i national lovgivning, deltager i den selvstændige 
erhvervsdrivendes aktiviteter, idet vedkommende enten udfører de samme opgaver eller 
supplerende opgaver.

I december 2007 anmodede Rådet Kommissionen om at undersøge, om det var "nødvendigt at 
revidere Rådets direktiv 86/613/EØF for at sikre rettigheder i forbindelse med moderskab og 
faderskab for selvstændige erhvervsdrivende og deres medarbejdende ægtefæller".

I marts 2008 opfordrede Europa-Parlamentet ligeledes Kommissionen til at revidere direktivet 
for at forbedre situationen for medarbejdende ægtefæller inden for landbruget.

Kommissionen opfordrede derfor uafhængige juridiske eksperter til at udarbejde en 
konsekvensanalyserapport for at undersøge, om de affødte ændringer af direktivet ville kunne 
forbedre anvendelsen af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder og øge kvindernes 
deltagelse i selvstændig erhvervsvirksomhed.

Rapporten nåede den konklusion, at de ikkeobligatoriske foranstaltninger skulle fastholdes.
Den konkluderede ligeledes, at den valgmulighed, der bedst ville gøre det muligt at realisere 
målene, var et direktivforslag om ændring af direktiv 86/613/EØF. Dette skulle indeholde 
følgende elementer:
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• give kvindelige selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at holde barselsorlov i op 
til 14 uger, heraf obligatorisk to uger,

• sikre medarbejdende ægtefæller ret til at være omfattet af de samme bestemmelser om 
social sikring som de selvstændige erhvervsdrivende,

• give de nationale organer, der varetager ligebehandlingsspørgsmål, kompetence på det 
område, som er omfattet af direktivet.

Nærværende direktivforslag, som er baseret på retsgrundlaget i EF-traktatens artikel 141, har 
til formål at ophæve direktiv 86/613/EØF og omhandler aspekter, som ikke er indeholdt i 
direktiv 2006/54/EF, 2004/113/EF og 79/7/EØF.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Den medarbejdende ægtefælles rolle 
opfattes ofte uberettiget som en naturlig
og gratis arbejdsindsats.

Or. fr

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Der er behov for at give 
medarbejdende ægtefæller en klart 
defineret erhvervsmæssig status og 
fastlægge deres rettigheder.

Or. fr
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der 
mener sig påført tab eller skade, fordi 
princippet om ligebehandling tilsidesættes i 
forhold til den pågældende, kan indgive 
klage til retslige eller administrative 
instanser, herunder, hvor medlemsstaterne 
finder det hensigtsmæssigt, til 
forligsinstanser, med henblik på 
håndhævelse af forpligtelserne i henhold til 
dette direktiv, også selv om det forhold, 
hvori forskelsbehandlingen angiveligt har 
fundet sted, er ophørt.

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der 
mener sig påført tab eller skade, fordi 
princippet om ligebehandling tilsidesættes i 
forhold til den pågældende, kan indgive en 
effektiv klage til retslige eller 
administrative instanser, herunder, hvor 
medlemsstaterne finder det 
hensigtsmæssigt, til forligsinstanser, med 
henblik på håndhævelse af forpligtelserne i 
henhold til dette direktiv, også selv om det 
forhold, hvori forskelsbehandlingen 
angiveligt har fundet sted, er ophørt.

Or. fr

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger et eller flere 
organer til fremme, evaluering og 
overvågning af samt til støtte for 
ligebehandling af kvinder og mænd uden 
forskelsbehandling på grund af køn og de 
træffer de fornødne foranstaltninger hertil. 
Disse organer kan indgå som en del af 
institutioner, der på nationalt plan har til 
opgave at forsvare menneskerettighederne 
eller beskytte enkeltpersoners rettigheder 
eller gennemføre princippet om 
ligebehandling.

1. Medlemsstaterne udpeger et eller flere 
organer til effektivt at fremme, evaluering 
og overvågning af samt til støtte for 
ligebehandling af kvinder og mænd uden 
forskelsbehandling på grund af køn og de 
træffer de fornødne foranstaltninger hertil. 
Disse organer kan indgå som en del af
institutioner, der på nationalt plan har til 
opgave at forsvare menneskerettighederne 
eller beskytte enkeltpersoners rettigheder 
eller gennemføre princippet om 
ligebehandling.

Or. fr



PE418.396v01-00 6/6 PA\764485DA.doc

DA

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at foretage uvildige undersøgelser af 
forskelsbehandling;

b) at foretage uvildige undersøgelser af 
forskelsbehandling i en økonomisk og 
social ramme;

Or. fr

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de 
bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv, og de relevante 
bestemmelser, der allerede finder 
anvendelse, bringes til de berørte personers 
kendskab ved hjælp af egnede midler på 
hele deres område.

Medlemsstaterne sikrer, at de 
bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv, og de relevante 
bestemmelser, der allerede finder 
anvendelse, bringes til de berørte personers 
kendskab ved hjælp af egnede midler, 
herunder internettet, på hele deres 
område.

Or. fr
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