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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συντάκτρια υποστηρίζει την πρόταση Οδηγίας της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική 
δραστηριότητα και την κατάργηση της οδηγίας 86/613/EΟΚ.

Ο ρόλος των συμβοηθουσών/ούντων συζύγων θεωρείται συχνά και αδίκως ως κανονικό και 
μη αμειβόμενο καθήκον.

Η οδηγία 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1986 αφορά την εφαρμογή της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής, καθώς και για την προστασία της μητρότητας.

Η οδηγία 86/613/ΕΟΚ δεν επέτυχε το στόχο της, που ήταν να αποκτήσουν οι 
συμβοηθούσες/ντες σύζυγοι, πραγματικοί μη ορατοί εργαζόμενοι, σαφώς προσδιορισμένο
επαγγελματικό καθεστώς και να καθοριστούν τα δικαιώματα και οι ελάχιστες εγγυήσεις τους. 

Η οδηγία 86/613/ΕΟΚ καλύπτει δύο κατηγορίες διαφορετικών ατόμων:

1) τους ανεξάρτητους επαγγελματίες, δηλαδή κάθε πρόσωπο που ασκεί κερδοσκοπική 
δραστηριότητα για δικό του λογαριασμό, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην 
εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων και των γεωργών καθώς και όσων ασκούν 
ελευθέριο επάγγελμα·   

2) τους συζύγους τους που δεν είναι μισθωτοί, ούτε συνέταιροι, και οι οποίοι συμμετέχουν 
συστηματικά και σύμφωνα με τους όρους της εθνικής νομοθεσίας στη δραστηριότητα του 
ανεξάρτητου επαγγελματία, ασκώντας είτε τα ίδια είτε παρεπόμενα καθήκοντα.  

Το Δεκέμβριο του 2007, το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο θα 
ήταν σκόπιμο να τροποποιηθεί η οδηγία 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου, προκειμένου να 
διασφαλιστεί στους ανεξάρτητους επαγγελματίες και στις/στους συμβοηθούσες/ντες 
σύζυγους τους η άσκηση των δικαιωμάτων τους που συνδέονται με την μητρότητα ή την 
πατρότητα.

Το Μάρτιο του 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέστησε επίσης την προσοχή της 
Επιτροπής στην ανάγκη επανεξέτασης της οδηγίας, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση 
των  συμβοηθουσών/ούντων συζύγων που εργάζονται στον αγροτικό τομέα.

Η Επιτροπή ζήτησε λοιπόν από ανεξάρτητους νομικούς εμπειρογνώμονες να εκπονήσουν 
έκθεση ανάλυσης των επιπτώσεων, για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τροποποιήσεις της 
οδηγίας θα μπορούσαν να βελτιώσουν την εφαρμογή της αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και να συμβάλουν στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στις αυτοτελείς  
επαγγελματικές δραστηριότητες.

Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να διατηρηθούν οι μη δεσμευτικές διατάξεις 
και ότι η πλέον κατάλληλη επιλογή ενόψει της υλοποίησης των στόχων, θα είναι μια πρόταση 
οδηγίας που τροποποιεί την οδηγία 86/613/ΕΟΚ. Η τροποποίηση αυτή θα πρέπει να  
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
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. τη δυνατότητα που παρέχεται στις γυναίκες που ασκούν αυτοτελή δραστηριότητα να 
λαμβάνουν άδεια μητρότητας ανωτάτης διάρκειας 14 εβδομάδων, εκ των οποίων 2 θα είναι 
υποχρεωτικές,

. το δικαίωμα των συμβοηθουσών/ούντων συζύγων να καλύπτονται από τις ίδιες διατάξεις 
κοινωνικής ασφάλισης με αυτές που εφαρμόζονται στους ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα,

. την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον τομέα που καλύπτεται από την οδηγία, στους εθνικούς 
φορείς που είναι υπεύθυνοι για θέματα ισότητας.

Η παρούσα πρόταση οδηγίας, επί τη νομική βάσει του άρθρου 141 της Συνθήκης ΕΚ, 
αποβλέπει  στην κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ και αφορά τις πτυχές που δεν 
καλύπτονται από τις οδηγίες 2006/54/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ και 79/7/ΕΟΚ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Ο ρόλος των συμβοηθουσών/ούντων 
συζύγων θεωρείται συχνά και αδίκως ως 
κανονικό και μη αμειβόμενο καθήκον.

Or. fr

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Πρέπει να διασφαλιστεί στις/στους 
συμβοηθούσες/ντες σύζυγους σαφώς 
προσδιορισμένο επαγγελματικό καθεστώς 



PA\764485EL.doc 5/6 PE418.396v01-00

EL

και να καθοριστούν τα δικαιώματά τους

Or. fr

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
πρόσωπο, το οποίο θεωρεί ότι έχει υποστεί 
απώλεια ή ζημία λόγω της μη τήρησης της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης, ακόμη και 
εάν έχει λήξει η σχέση στο πλαίσιο της 
οποίας ισχυρίζεται ότι υπέστη διακριτική 
μεταχείριση, έχει πρόσβαση σε δικαστικές 
ή/και διοικητικές διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανόμενων, όπου τα κράτη 
μέλη κρίνουν σκόπιμο, διαδικασιών 
συμβιβασμού, με σκοπό την επιβολή της 
τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από την παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
πρόσωπο, το οποίο θεωρεί ότι έχει υποστεί 
απώλεια ή ζημία λόγω της μη τήρησης της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης, ακόμη και 
εάν έχει λήξει η σχέση στο πλαίσιο της 
οποίας ισχυρίζεται ότι υπέστη διακριτική 
μεταχείριση, έχει πρόσβαση σε 
αποτελεσματικές δικαστικές ή/και 
διοικητικές διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανόμενων, όπου τα κράτη 
μέλη κρίνουν σκόπιμο, διαδικασιών 
συμβιβασμού, με σκοπό την επιβολή της 
τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από την παρούσα οδηγία

Or. fr

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν και λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για έναν ή περισσότερους 
φορείς για την προώθηση, την ανάλυση, 
την παρακολούθηση και την υποστήριξη 
της ίσης μεταχείρισης όλων των 
προσώπων, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου. 
Οι εν λόγω φορείς μπορούν να αποτελούν 
τμήμα οργανισμών επιφορτισμένων, σε 
εθνικό επίπεδο, με την προάσπιση των 

Τα κράτη μέλη ορίζουν και λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για έναν ή περισσότερους 
φορείς για την προώθηση, την ανάλυση, 
την παρακολούθηση και την 
αποτελεσματική υποστήριξη της ίσης 
μεταχείρισης όλων των προσώπων, χωρίς 
διακρίσεις λόγω φύλου. Οι εν λόγω φορείς 
μπορούν να αποτελούν τμήμα οργανισμών 
επιφορτισμένων, σε εθνικό επίπεδο, με την 
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δικαιωμάτων του ανθρώπου ή με τη 
διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων ή 
με την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης.

προάσπιση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου ή με τη διασφάλιση των 
ατομικών δικαιωμάτων ή με την εφαρμογή 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Or. fr

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 - παράγραφος 2 - σημ. β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών 
σχετικά με τις διακρίσεις·

η διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών 
σχετικά με τις διακρίσεις στο οικονομικό 
και κοινωνικό πλαίσιο·

Or. fr

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, καθώς και οι ήδη 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις, 
γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους 
με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλη την 
επικράτειά τους.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, καθώς και οι ήδη 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις, 
γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους 
με κάθε πρόσφορο μέσο, 
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, σε 
όλη την επικράτειά τους

Or. fr
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