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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavka mnenja podpira predlog direktive Komisije o uporabi načela enakega 
obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost, in o razveljavitvi direktive 
86/613/EGS.

Delo, ki ga opravljajo zakonci s tem, ko samozaposlenim osebam pomagajo pri izvajanju 
njihove dejavnosti, se pogosto in neupravičeno obravnava kot samoumevno in brezplačno. 

Namen Direktive Sveta 86/613/EGS z dne 11. decembra 1986 je zagotovitev uporabe načela 
enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost, tudi kmetijske 
dejavnosti, ter zaščita materinstva. 

Namen direktive 86/613/EGS ni bil dosežen, namreč zagotovitev jasno opredeljenega 
poklicnega statusa oseb, ki svojim zakoncem pomagajo pri opravljanju samostojne dejavnosti 
in so resnično nevidni delavci, ter določitev njihovih minimalnih pravic in zagotovil.

Direktiva 86/613/EGS zajema dve kategoriji oseb: 

1) „samozaposlene delavce“, tj. vse osebe, ki pod pogoji, določenimi z nacionalno 
zakonodajo, opravljajo pridobitno dejavnost za svoj račun, vključno s kmetovalci in osebami 
v svobodnih poklicih; 

2) njihove zakonce, ki niso njihovi zaposleni ali njihovi partnerji, kadar v skladu s pogoji, ki 
jih določa nacionalna zakonodaja, sodelujejo v dejavnostih samozaposlenega delavca in 
opravljajo enake ali pomožne naloge.

Svet je decembra 2007 pozval Komisijo, naj „preuči potrebo po reviziji Direktive Sveta 
86/613/EGS za zagotavljanje pravic, povezanih z materinstvom in očetovstvom 
samozaposlenih delavcev in njihovih zakoncev, ki jim pomagajo pri izvajanju njihove 
dejavnosti, če je to potrebno“. 

Evropski parlament pa je marca 2008 Komisijo pozval k reviziji te direktive, da bi se izboljšal 
položaj zakoncev, ki samozaposlenim osebam pomagajo pri izvajanju kmetijske dejavnosti.

Zato je Komisija naročila poročilo neodvisnih pravnih strokovnjakov o oceni učinka, da bi 
ugotovila, ali bi se s spremembo direktive izboljšala uporaba načela enakega obravnavanja 
žensk in moških ter povečalo število žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost.

Zaključek tega poročila je bil, da je treba ohraniti nezavezujoče ukrepe in da je najboljša 
možnost za uresničitev ciljev predlog direktive o spremembi direktive 86/613/EGS. Predlog 
mora vsebovati:

• zagotovitev možnosti minimalnega porodniškega dopusta za samozaposlene ženske 
(14 tednov, od tega 2 tedna obvezna), 
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• upravičenost zakoncev samozaposlenih oseb, ki jim pomagajo pri izvajanju njihove 
dejavnosti, do enakih ugodnosti iz sistema socialne varnosti, kot veljajo za samozaposlene 
osebe, 

• podelitev pristojnosti nacionalnim organom za spodbujanje enakega obravnavanja na 
področju, ki ga zajema direktiva.

Namen tega predloga direktive, katerega pravna podlaga je člen 141 Pogodbe ES, je 
razveljavitev direktive 86/613/EGS, obravnava pa vidike, ki niso zajeti v direktivah 
2006/54/ES, 2004/113/ES ter 79/7/EGS.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov kot pristojni odbor, 
da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Delo, ki ga opravljajo zakonci s tem, 
ko samozaposlenim osebam pomagajo pri 
izvajanju njihove dejavnosti, se pogosto in 
neupravičeno obravnava kot samoumevno
in brezplačno. 

Or. fr

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Zakoncem, ki samozaposlenim 
osebam pomagajo pri izvajanju njihove 
dejavnosti, je treba priznati jasno 
opredeljen poklicni status ter določiti 
njihove minimalne pravice.
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Or. fr

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so vsem 
osebam, ki menijo, da jim je bila storjena 
škoda ali krivica, ker ni bilo uporabljeno 
načelo enakega obravnavanja, na voljo 
sodni ali upravni postopki, vključno s 
poravnalnimi postopki, kadar države 
članice menijo, da je ustrezno, tudi ko se je 
razmerje, v katerem je domnevno prišlo do 
diskriminiranja, že končalo.

1. Države članice zagotovijo, da so vsem 
osebam, ki menijo, da jim je bila storjena 
škoda ali krivica, ker ni bilo uporabljeno 
načelo enakega obravnavanja, na voljo 
učinkoviti sodni ali upravni postopki, 
vključno s poravnalnimi postopki, kadar 
države članice menijo, da je ustrezno, tudi 
ko se je razmerje, v katerem je domnevno 
prišlo do diskriminiranja, že končalo.

Or. fr

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
določbe in imenujejo enega ali več 
organov, ki skrbijo za spodbujanje, 
analiziranje, spremljanje in podpiranje 
enakega obravnavanja vseh oseb brez 
diskriminacije zaradi spola. Ti organi so 
lahko del agencij, ki so na nacionalni ravni 
odgovorne za varstvo človekovih pravic ali 
varovanje pravic posameznikov ali 
izvajanje načela enakega obravnavanja.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
določbe in imenujejo enega ali več 
organov, ki skrbijo za učinkovito 
spodbujanje, analiziranje, spremljanje in 
podpiranje enakega obravnavanja vseh 
oseb brez diskriminacije zaradi spola. Ti 
organi so lahko del agencij, ki so na 
nacionalni ravni odgovorne za varstvo 
človekovih pravic ali varovanje pravic 
posameznikov ali izvajanje načela enakega 
obravnavanja.

Or. fr
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) opravljanje neodvisnih raziskav v zvezi 
z diskriminacijo;

b) opravljanje neodvisnih raziskav v zvezi 
z diskriminacijo v ekonomskem in 
socialnem smislu;

Or. fr

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice poskrbijo, da se zadevne 
osebe obvesti o določbah, sprejetih v 
skladu s to direktivo skupaj z že veljavnimi 
ustreznimi določbami, po vseh primernih 
sredstvih na vsem ozemlju.

Države članice poskrbijo, da se zadevne 
osebe obvesti o določbah, sprejetih v 
skladu s to direktivo skupaj z že veljavnimi 
ustreznimi določbami, na vse ustrezne 
načine, vključno prek interneta, na 
celotnem ozemlju.

Or. fr
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