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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af det retsgrundlag, der er valgt i udkastet til retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets er ændringer i udkastet til retsakt markeret med fede typer og 
kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske 
tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der foreslås rettet 
ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende 
tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken  
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af princippet om ligebehandling af 
mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af direktiv 86/613/EØF
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2008/0192(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (00000/2010 – C7-0000/2010),

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0636),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 141, stk. 3, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0341/2008),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: "Følgerne 
af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer" (KOM(2009)0665),

– der henviser til artikel 294, stk. 7, og artikel 157, stk.3, i traktaten om den Europæiske 
Unions funktionsmåde 

– under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 66,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling (A7-0000/2010),

1. godkender den fælles holdning som ændret;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Rådets holdning
Betragtning 4

Rådets holdning Ændringsforslag

(4) Europa-Parlamentet har konsekvent (4) Europa-Parlamentet har konsekvent 

                                               
1 Vedtagne tekster af 6.5.2009, P7_TA(2009)0364.
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opfordret Kommissionen til at revidere 
direktiv 86/613/EØF, navnlig for at øge 
beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse 
med barsel for selvstændige 
erhvervsdrivende kvinder og forbedre 
situationen for selvstændige 
erhvervsdrivendes ægtefæller inden for 
landbruget.

opfordret Kommissionen til at revidere 
direktiv 86/613/EØF, navnlig for at øge 
beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse 
med barsel for selvstændige 
erhvervsdrivende kvinder og forbedre 
situationen for selvstændige 
erhvervsdrivendes ægtefæller.

Or. fr

Begrundelse

Der er ingen grund til at begrænse anvendelsesområdet til kun at omfatte landbruget. Dette 
ændringsforslag genindsætter indholdet af ændringsforslag 1 fra førstebehandlingen, som 
blev vedtaget den 6. maj 2009.

Ændringsforslag 2

Rådets holdning
Betragtning 4 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(4a) Parlamentet har allerede givet udtryk 
for sin holdning på dette område i sin 
beslutning af 21. februar 1997 om 
medhjælpende ægtefæller1.
____________
1 EUT C 85 af 17.3.1997, s. 186.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter indholdet af ændringsforslag 2 fra førstebehandlingen, 
som blev vedtaget den 6. maj 2009. 

Ændringsforslag 3

Rådets holdning
Betragtning 16

Rådets holdning Ændringsforslag

(16) Med henblik på deres deltagelse i (16) Med henblik på deres deltagelse i 
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familievirksomhedens aktiviteter bør 
selvstændige erhvervsdrivendes ægtefæller 
eller livsledsagere, hvis og i det omfang 
disse anerkendes i national ret, der har 
adgang til et socialt beskyttelsessystem, 
efter anmodning også omfattes af social 
beskyttelse. Medlemsstaterne bør forpligtes 
til at træffe de nødvendige foranstaltninger 
for at tilrettelægge denne sociale 
beskyttelse i overensstemmelse med 
national lovgivning. Det er især op til 
medlemsstaterne at beslutte, hvorvidt 
denne sociale beskyttelse gennemføres på 
obligatorisk eller frivillig basis. 
Medlemsstaterne kan bestemme, at den 
sociale beskyttelse kan være proportional 
med deltagelsen i den selvstændige 
erhvervsdrivendes aktiviteter og/eller 
niveauet for bidrag. Med forbehold af dette 
direktiv kan medlemsstaterne opretholde 
nationale bestemmelser, der begrænser 
adgangen til særlige sociale 
sikringsordninger, eller til et vis grad af 
beskyttelse, herunder særlige 
finansieringsbetingelser for visse grupper 
af selvstændige erhvervsdrivende eller 
professioner, forudsat at der er adgang til 
en generel ordning.

familievirksomhedens aktiviteter bør 
selvstændige erhvervsdrivendes ægtefæller 
eller livsledsagere, hvis og i det omfang 
disse anerkendes i national ret, der har 
adgang til et socialt beskyttelsessystem, 
efter anmodning også omfattes af social 
beskyttelse. Medlemsstaterne bør forpligtes 
til at træffe de nødvendige foranstaltninger 
for at tilrettelægge denne sociale 
beskyttelse i overensstemmelse med 
national lovgivning. Det er især op til 
medlemsstaterne at beslutte, hvorvidt 
denne sociale beskyttelse gennemføres på 
obligatorisk eller frivillig basis. 
Medlemsstaterne kan bestemme, at den 
sociale beskyttelse kan være proportional 
med deltagelsen i den selvstændige 
erhvervsdrivendes aktiviteter og/eller 
niveauet for bidrag.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at undgå indførelsen af bestemmelser, der giver 
mulighed for at begrænse adgangen til social beskyttelse. 

Ændringsforslag 4

Rådets holdning
Betragtning 17

Rådets holdning Ændringsforslag

(17) Gravide selvstændige 
erhvervsdrivendes og gravide ægtefællers 
og livsledsageres, hvis og i det omfang 
disse anerkendes i national ret, økonomiske 

(17) Gravide selvstændige 
erhvervsdrivendes og gravide ægtefællers 
og livsledsageres, hvis og i det omfang 
disse anerkendes i national ret, økonomiske 
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og fysiske sårbarhed gør det nødvendigt at 
give dem ret til barselsydelser. 
Medlemsstaterne kan dog stadig 
tilrettelægge sådanne ydelser, herunder 
fastsætte niveauet for bidrag, og alle 
ordninger vedrørende ydelser og 
udbetalinger, forudsat at de opfylder 
minimumskravene i dette direktiv. Navnlig 
kan de bestemme, hvor længe før og/eller 
efter fødsel der gives ret til barselsydelser.
Endvidere kan der tages hensyn til den 
pågældende persons eller families 
økonomiske forhold ved fastsættelsen af 
bidrag og/eller ydelser.

og fysiske sårbarhed gør det nødvendigt at 
give dem ret til barselsydelser. 
Medlemsstaterne kan dog stadig 
tilrettelægge sådanne ydelser, herunder 
fastsætte niveauet for bidrag, og alle 
ordninger vedrørende ydelser og 
udbetalinger, forudsat at de opfylder 
minimumskravene i dette direktiv. Navnlig 
kan de bestemme, hvor længe før og/eller 
efter fødsel der gives ret til barselsydelser.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at undgå at indføre et for bredt kriterium som f.eks. den 
pågældende persons eller families økonomiske forhold, et kriterium som ikke er karakteristisk 
for de lovgivningsmæssige bestemmelser på det sociale område. 

Ændringsforslag 5

Rådets holdning
Betragtning -1 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(17a) Den periode, i hvilken selvstændige 
erhvervsdrivende kvinder og deres 
ægtefæller eller, hvis og i det omfang 
disse anerkendes i national ret, 
livsledsagere, modtager barselsydelser, er 
af samme varighed som den 
barselsorlovsperiode, der er fastsat for 
arbejdstagere i Rådets direktiv 92/85/EØF 
af 19. oktober 1992 om iværksættelse af 
foranstaltninger til forbedring af 
sikkerheden og sundheden under arbejdet 
for arbejdstagere som er gravide, som lige 
har født, eller som ammer1. Hvis den i 
ovennævnte direktiv fastsatte 
barselsorlovsperiode ændres, bør 
Kommissionen udarbejde en rapport, 
hvori den vurderer, hvorvidt den periode, i 
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hvilken selvstændige erhvervsdrivende 
kvinder og deres ægtefæller eller, hvis og i 
det omfang disse anerkendes i national 
ret, livsledsagere, modtager 
barselsydelser, ligeledes bør ændres.
______
1 EUT L 348 af 28.11.1992, s. 1.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at tage højde for udviklingen i lønmodtagernes 
beskyttelse i forbindelse med barsel og give mulighed for at ændre varigheden af den periode, 
i hvilken selvstændige erhvervsdrivende kvinder og deres ægtefæller eller livsledsagere 
modtager barselsydelser, hvis en rapport, hvori Kommissionen vurderer situationen, foreslår 
en sådan ændring.

Ændringsforslag 6

Rådets holdning
Betragtning 18

Rådets holdning Ændringsforslag

(18) For at tage hensyn til de særlige 
forhold ved selvstændig 
erhvervsvirksomhed bør kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende og 
selvstændige erhvervsdrivendes kvindelige 
ægtefæller eller kvindelige livsledsagere, 
hvis og i det omfang disse anerkendes i 
national ret, så vidt muligt gives adgang til 
enhver eksisterende afløsningsordning, der 
tillader afbrydelse af erhvervsaktiviteten 
som følge af graviditet eller moderskab 
eller til eksisterende nationale sociale 
tjenesteydelser. Adgang til disse ordninger 
kan være et alternativ til eller en del af 
barselsydelsen.

(18) For at tage hensyn til de særlige 
forhold ved selvstændig 
erhvervsvirksomhed bør kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende og 
selvstændige erhvervsdrivendes kvindelige 
ægtefæller eller kvindelige livsledsagere, 
hvis og i det omfang disse anerkendes i 
national ret, gives adgang til enhver 
eksisterende afløsningsordning, der tillader 
afbrydelse af erhvervsaktiviteten som følge 
af graviditet eller moderskab eller til 
eksisterende nationale sociale 
tjenesteydelser. Adgang til disse ordninger 
kan være et alternativ til eller en del af 
barselsydelsen.

Or. fr

Begrundelse

(Se også ændringsforslag 12)
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Adgang til eksisterende afløsningsordninger eller til eksisterende nationale sociale 
tjenesteydelser bør ikke begrænses af et kriterium, der ikke er præcist eller identificerbart.

Ændringsforslag 7

Rådets holdning
Betragtning 19

Rådets holdning Ændringsforslag

(19) Det er blevet afgørende for de 
europæiske sociale modellers finansielle 
bæredygtighed på lang sigt, at 
velfærdsordningerne effektiviseres, og det 
skal navnlig ske ved at forbedre 
tilskyndelserne, forvaltningen og 
evalueringen og foretage en prioritering 
af udgiftsprogrammerne. 
Medlemsstaterne bør i forbindelse med 
udformningen af de foranstaltninger, der 
er nødvendige for at gennemføre dette 
direktiv, især sørge for at øge og sikre 
kvaliteten og bæredygtigheden på lang 
sigt af deres sociale beskyttelsessystemer.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter delvis ændringsforslag 8 fra førstebehandlingen, som 
blev vedtaget den 6. maj 2009. Teksten, som er af generel karakter, findes ikke i andre 
lovgivningstekster på dette område.

Ændringsforslag 8

Rådets holdning
Betragtning 21

Rådets holdning Ændringsforslag

(21) Beskyttelse af selvstændige 
erhvervsdrivende og selvstændige 
erhvervsdrivendes ægtefæller eller 
livsledsagere, hvis og i det omfang disse 
anerkendes i national ret, mod 
forskelsbehandling på grund af køn bør 
styrkes, ved at der i hver medlemsstat er et 

(21) Beskyttelse af selvstændige 
erhvervsdrivende og selvstændige 
erhvervsdrivendes ægtefæller eller 
livsledsagere, hvis og i det omfang disse 
anerkendes i national ret, mod 
forskelsbehandling på grund af køn bør 
styrkes, ved at der i hver medlemsstat er et 
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organ eller flere organer med kompetence 
til at analysere de pågældende problemer, 
undersøge mulige løsninger og yde ofre 
praktisk bistand. Det organ eller disse 
organer kunne være de samme som dem, 
der på nationalt plan har til opgave at 
forsvare menneskerettighederne eller 
beskytte enkeltpersoners rettigheder eller
gennemføre princippet om ligebehandling.

organ eller flere organer med kompetence 
til at analysere de pågældende problemer, 
undersøge mulige løsninger og yde ofre 
praktisk bistand. Det organ eller disse 
organer kunne være de samme som dem, 
der på nationalt plan har til opgave at 
gennemføre princippet om ligebehandling.

Or. fr

Begrundelse

(Se også ændringsforslag 13)

Dette ændringsforslag genindsætter delvis indholdet af ændringsforslag 9 fra 
førstebehandlingen, som blev vedtaget den 6. maj 2009, idet menneskerettighedsspørgsmål 
ikke bør blandes sammen med ligebehandlingen af kvinder og mænd.

Ændringsforslag 9

Rådets holdning
Artikel 7 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan beslutte, om deres 
sociale beskyttelse som omhandlet i stk. 1 
skal gennemføres på obligatorisk eller 
frivillig basis. Medlemsstaterne kan 
således foreskrive, at denne sociale 
beskyttelse kun gives efter anmodning fra 
de i artikel 2, litra b), omhandlede 
ægtefæller og livsledsagere.

2. Medlemsstaterne kan beslutte, om deres 
sociale beskyttelse som omhandlet i stk. 1 
skal gennemføres på obligatorisk eller 
frivillig basis.

Or. fr

Ændringsforslag 10

Rådets holdning
Artikel 8 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan beslutte, om 2. Medlemsstaterne kan beslutte, om 
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barselsydelse som omhandlet i stk. 1 skal 
gives på obligatorisk eller frivillig basis. 
Medlemsstaterne kan således foreskrive, 
at denne ydelse kun gives efter 
anmodning fra de i artikel 2 omhandlede 
kvindelige selvstændige erhvervsdrivende 
eller kvindelige ægtefæller og 
livsledsagere.

barselsydelse som omhandlet i stk. 1 skal 
gives på obligatorisk eller frivillig basis. 

Or. fr

Ændringsforslag 11

Rådets holdning
Artikel 8 – stk. 3 – litra b

Rådets holdning Ændringsforslag

b) det gennemsnitlige tab af indkomst eller 
fortjeneste i forhold til en sammenlignelig 
forudgående periode inden for et loft, 
fastsat i henhold til den nationale 
lovgivning og/eller

b) det gennemsnitlige tab af indkomst eller 
fortjeneste i forhold til en sammenlignelig 
forudgående periode inden for et loft, 
fastsat i henhold til den nationale 
lovgivning,  eller, hvis der ikke findes 
gældende nationale bestemmelser, i 
overensstemmelse med litra a) eller dette 
litra, 

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter indholdet af Kommissionens forslag, for barselsydelse 
betragtes som passende, hvis den sikrer indkomst på et niveau, der svarer til det, der er 
fastsat i litra a) og b), og kun i tilfælde, hvor de to første litra ikke kan anvendes, kan litra c) 
anvendes – et niveau, der svarer til "en hvilken anden familierelateret ydelse".

Ændringsforslag 12

Rådets holdning
Artikel 8 – stk. 4

Rådets holdning Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at kvindelige 

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at kvindelige 
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selvstændige og kvindelige ægtefæller og 
de i artikel 2 omhandlede livsledsagere så 
vidt muligt har adgang til en eksisterende 
afløsningsordning eller eksisterende 
nationale sociale tjenesteydelser. 
Medlemsstaterne kan foreskrive, at 
adgangen til disse tjenesteydelser er et 
alternativ til eller en del af den i 
nærværende artikels stk. 1 omhandlede 
ydelse.

selvstændige og kvindelige ægtefæller og 
de i artikel 2 omhandlede livsledsagere har 
adgang til en eksisterende 
afløsningsordning eller eksisterende 
nationale sociale tjenesteydelser. 
Medlemsstaterne kan foreskrive, at 
adgangen til disse tjenesteydelser er et 
alternativ til eller en del af den i 
nærværende artikels stk. 1 omhandlede 
ydelse.

Or. fr

Begrundelse

(Se også ændringsforslag 6)

Adgang til eksisterende afløsningsordninger eller til eksisterende nationale sociale 
tjenesteydelser bør ikke begrænses af et kriterium, der ikke er præcist eller identificerbart.

Ændringsforslag 13

Rådets holdning
Artikel 11 – stk. 1

Rådets holdning 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 træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at det eller de 
organer, der på nationalt plan har til 
opgave at gennemføre princippet om 
ligebehandling, som det er fastsat i direktiv 
2006/54/EF. også er kompetente med 
hensyn til spørgsmål, der er omfattet af 
dette direktiv.

Or. fr

Begrundelse

(Se også ændringsforslag 8)

Dette ændringsforslag genindsætter delvis indholdet af ændringsforslag 9 fra 
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førstebehandlingen, som blev vedtaget den 6. maj 2009, og henviser til artikel 20 i direktiv 
2006/54/EF, der indfører ligebehandlingsorganer.

Ændringsforslag 14

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne meddeler senest … 
Kommissionen alle tilgængelige 
oplysninger om gennemførelsen af dette 
direktiv.

1. Medlemsstaterne meddeler senest … 
Kommissionen alle tilgængelige 
oplysninger om gennemførelsen af dette 
direktiv.

Kommissionen udarbejder en 
sammenfattende rapport, som forelægges 
for Europa-Parlamentet og Rådet senest 
…*. Rapporten ledsages i givet fald af 
forslag om tilpasning af dette direktiv.

Kommissionen udarbejder en 
sammenfattende rapport, som forelægges 
for Europa-Parlamentet og Rådet senest 
…*. Rapporten bør tage højde for enhver 
ændring af unionslovgivningen 
vedrørende varigheden af barselsorloven 
for lønmodtagere.  Rapporten ledsages i 
givet fald af forslag om tilpasning af dette 
direktiv.

___________ ___________
* EUT: indsæt venligst datoen seks år efter dette 
direktivs ikrafttræden.

* EUT: indsæt venligst datoen fem år efter dette 
direktivs ikrafttræden.

** EUT: indsæt venligst datoen syv år efter dette 
direktivs ikrafttræden.

** EUT: indsæt venligst datoen seks år efter dette 
direktivs ikrafttræden.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag genoptager begrundelsen for ændringsforslag 25 fra 
førstebehandlingen, som blev vedtaget den 6. maj 2009, eftersom perioderne på henholdsvis 
seks og syv år betragtes som for lange.
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BEGRUNDELSE

Indledning

Direktivet af 11. december 19861 har ikke nået sine mål, fordi det var for beskedent. Europa-
Parlamentet har gentagne gange krævet en forbedring af dette direktiv i en række beslutninger 
og betænkninger vedtaget i 1990'erne.

Selv om Parlamentet gentagne gange har henvist til sine meget konkrete forslag om sikring af 
ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv, herunder af medhjælpende 
ægtefæller og anerkendte livspartnere, ventede Kommissionen indtil oktober 2008 med at 
stille forslag om ophævelse af direktiv 86/613/EØF og forelægge et forslag til direktiv2, hvis 
særlige retsgrundlag er EF-traktatens artikel 141 (nu artikel 157 i EUF-traktaten), for Europa-
Parlamentet og Rådet. Det dækker kun de aspekter, der endnu ikke er omfattet af andre 
direktiver vedtaget i mellemtiden om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd 
og kvinder3. 

Forslaget til direktiv indeholdt vigtige forbedringer til sikring af ligebehandling af mænd og 
kvinder i selvstændige erhverv, herunder medhjælpende ægtefæller, som f.eks. forslaget om at 
bekæmpe begrænsninger af kvinders adgang til selvstændige erhverv gennem bl.a. positiv 
særbehandling eller specifikke foranstaltninger, der har til formål at gøre det lettere for det 
underrepræsenterede køn at indlede selvstændig erhvervsvirksomhed, forslaget vedrørende 
stiftelse af et selskab, der indeholder tvangsforanstaltninger imod nationale love, som hindrer 
oprettelsen af et selskab mellem ægtefæller eller livspartnere, beskyttelse af kvinder i 
selvstændige erhverv i forbindelse med graviditet og barsel samt af deres medhjælpende 
ægtefæller eller anerkendte livspartnere (ret til samme barselsorlov som den, der er fastsat i 
direktiv 92/85/EØF, godtgørelse der mindst svarer til, hvad man modtager i forbindelse med 
sygdom, hvis dette er fastsat i national ret, adgang til en afløsningsordning som alternativ til 
godtgørelse), mindst samme sociale sikkerhedsniveau for medhjælpende ægtefæller som for 
selvstændige erhvervsdrivende på samme betingelser som selvstændige erhvervsdrivende, idet 
ordningen med frivilligt medlemskab med bidragspligt for selvstændige erhvervsdrivendes 
ægtefæller opretholdes.

Parlamentets førstebehandling

Parlamentet hilste i sin førstebehandling forslaget til direktiv velkommen og fremhævede flere 
ændringsforslag, der sigtede mod at styrke Kommissionens forslag i retning af en mere 
restriktiv lovgivning, som definerer en ramme af minimumsgarantier for medhjælpende 
ægtefæller. 

Således har Parlamentet hvad angår anvendelsen af dette forslag til direktiv på henholdsvis 
                                               
1 Rådets direktiv 86/613/EØF af 11. december 1986 om anvendelse af 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 (EFT L 359 af 19.12.1986, s. 56).
2 KOM(2008)0636.
3 79/7/EØF, 2004/113/EF, 2006/54/EF.
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selvstændige erhvervsdrivendes medhjælpende ægtefæller eller anerkendte livspartnere i 
betragtning af beskæftigelsestypens ikke entydige karakter insisteret på ikke at begrænse 
anvendelsen til kun at omfatte personer, der arbejder i egen virksomhed med gevinst for øje 
inden for landbruget, for selv om denne type beskæftigelse er mest udbredt inden for 
landbrug, er den det ligeledes inden for håndværk, handel, små og mellemstore virksomheder 
og de liberale erhverv (Europa-Parlamentets ændringsforslag 1 og 10) Med hensyn til 
foranstaltninger eller specifikke fordele, der har til formål at gøre det lettere for det 
underrepræsenterede køn at indlede selvstændig erhvervsvirksomhed, støtter Parlamentet 
Kommissionens forslag, men styrker det ved at lade det handle om positiv særbehandling 
(Europa-Parlamentets ændringsforslag 4, betragtning 10, artikel 4, i forslaget til direktiv). 

Hvad angår medhjælpende ægtefællers status har Parlamentet i betragtning af, at de i de fleste 
medlemslande stadig ikke har nogen egen status, idet deres arbejde ikke er anerkendt, og at de 
ikke nyder godt af en social sikring, uafhængigt af ægtefællen, men gennem afledte 
rettigheder, støttet nødvendigheden af at give dem en klart defineret erhvervsmæssig status og 
fastlægge deres rettigheder og har givet medlemsstaterne en henstilling herom (Europa-
Parlamentets ændringsforslag 3 og 18). I nær tilslutning til anerkendelsen af medhjælpende 
ægtefællers arbejde har Parlamentet derfor støttet en ændring af betragtning 13 og artikel 6 i 
forslaget til direktiv (Europa-Parlamentets ændringsforslag 14 og 40) for først og fremmest at 
sikre muligheden for, at medhjælpende ægtefæller kan tilknyttes den selvstændige 
erhvervsdrivendes sociale sikringsordning. I denne forbindelse tillades ikke fritagelser, og der 
er dermed tale om en obligatorisk tilknytning på samme vilkår som dem, der gælder for de 
selvstændigt erhvervsdrivende, med en eventuel mulighed for at udregne bidragene på 
baggrund af en grundsats. Parlamentet vil hermed ligeledes sørge for, at disse sociale bidrag 
gøres fradragsberettigede, ved for eksempel at betragte dem som driftsudgifter. Med hensyn 
til barselsorloven gik Parlamentet ind for, at den tilpasses den særlige situation for 
medhjælpende ægtefæller, idet dens varighed ikke kan overstige den, som er fastsat i Rådets 
direktiv 92/85/EØF (Europa-Parlamentets ændringsforslag 15).

Parlamentet mente i sin førstebehandling, at Kommissionens forslag (artikel 10), som 
sammenblander kompetencer inden for menneskerettigheder og kønsdiskrimination, er svære 
at acceptere. Ligebehandlingen af kvinder og mænd angår hele befolkningen og ikke 
minoriteter, som bliver diskrimineret på baggrund af for eksempel race, religion m.m. Derfor 
kan det organ, som overvåger direktivets korrekte gennemførelse, være det samme som det, 
der er kompetent med hensyn til direktiverne om ligebehandling mellem mandlige og 
kvindelige lønmodtager, men ikke som et organ til beskyttelse af menneskerettigheder 
(Europa-Parlamentets ændringsforslag 9).

Rådets holdning ved førstebehandlingen

Rådets holdning genindsætter delvis Parlamentets holdning ved førstebehandlingen, nogle 
gange med en ny formulering eller en ny struktur, idet Rådet accepterede ti af Parlamentets 
ændringsforslag ved førstebehandlingen (ændringsforslag 4, 9 (delvis), 12, 13 og 39, 18, 22, 
23, 27 og 28).

Disse ændringsforslag sigter navnlig mod spørgsmål i forbindelse med de specifikke 
foranstaltninger eller fordele, der har til formål at gøre det lettere for det underrepræsenterede 
køn at indlede selvstændig erhvervsvirksomhed, idet de styrkes ved positiv særbehandling, 
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fremme af kvinders iværksættervirksomhed, forslaget om ikke at begrænse oprettelsen af et 
selskab mellem ægtefæller eller livspartnere, indføjelse af en ny bestemmelse om integration 
af kønsaspektet i de forskellige politikker, osv. Det bør bemærkes, at henstillingen om at 
anerkende selvstændige erhvervsdrivendes ægtefællers og livsledsageres arbejde bevares med 
en anden formulering i betragtning 8 i Rådets holdning.

Rådets holdning afviger fra førstebehandlingsholdningen, især hvad angår den sociale 
beskyttelse af selvstændige erhvervsdrivendes ægtefæller og anerkendte livspartnere. Rådet 
vurderer, at medlemsstaterne kan gennemføre en sådan social beskyttelse på obligatorisk eller 
frivillig basis (ny artikel 7 i Rådets holdning). Ligeledes har Rådet ikke bevaret 
Kommissionens forslag, som Parlamentet har genoptaget i sin førstebehandling, og som sigter 
mod at give de selvstændige erhvervsdrivendes ægtefæller eller anerkendte livspartnere 
"mindst det samme beskyttelsesniveau". Det fandt, at det skal være op til medlemsstaterne at 
tilrettelægge denne sociale beskyttelse i overensstemmelse med national lovgivning og 
specielt beslutte, at denne sociale beskyttelse kan stå i forhold til graden af deres deltagelse i 
den selvstændige erhvervsdrivendes aktiviteter og/eller størrelsen af bidraget (betragtning 16 i 
Rådets førstebehandlingsholdning)

Med hensyn til barselsorlov fremhæver Rådets holdning muligheden for, at kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende og kvindelige ægtefæller og livsledsagere i overensstemmelse 
med den nationale lovgivning tildeles en barselsydelse, der tillader afbrydelse af deres 
erhvervsaktivitet som følge af graviditet eller moderskab i mindst 14 uger. Forslaget om at 
fastsætte en maksimal grænse som fastsat i Parlamentets holdning ved førstebehandlingen 
(idet varigheden ikke kan overstige den, som er fastsat i direktiv 92/85/EØF) er ikke blevet 
genoptaget, eftersom der er tale om at direktiv, der fastsætter minimumsforskrifter. Rådets 
holdning (artikel 8) bevarer ligeledes Kommissionens forslag vedrørende muligheden for at 
fastsætte adgang til en afløsningsordning som et alternativ til barselsydelsen.

Rådet fastholder ligeledes Kommissionens forslag om at de organer, som overvåger 
direktivets korrekte gennemførelse, kan være de samme som dem, der er kompetente på 
menneskerettighedsområdet (betragtning 21 og artikel 10 i Rådets holdning). 

Ordførerens forslag

Ordføreren bemærker Rådets vilje til at forbedre den sociale beskyttelse for selvstændige 
erhvervsdrivende og ligeledes beskyttelsen af de "medhjælpende ægtefæller" med henblik på 
at fjerne hæmmende faktorer for kvinders iværksætterånd. 

Visse af de punkter, som Rådet fremhæver i sin holdning, kan accepteres, f.eks. at Rådet ikke 
accepterer at ændre den nuværende affattelse af direktiv 86/613/EØF om ledelse af en 
virksomhed som en situation, hvor princippet om ikke-forskelsbehandling skal finde 
anvendelse (betragtning 13 og artikel 4, stk. 1, i Rådets førstebehandlingsholdning), eller når 
Rådet finder, at teksten bør bringes i overensstemmelse med de nuværende bestemmelser i 
direktiv 2006/54/EF og 2004/113/EF (artikel 9, stk. 1, i Rådets førstebehandlingsholdning), 
eller henvisningen til den eller de organer for at det skal fremgå klart, at de omhandlede 
organer er de samme som dem, der er omhandlet i direktiv 2004/113/EF og direktiv 
2006/54/EF (artikel 11, stk. 2, i Rådets førstebehandlingsholdning).
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Ordføreren bemærker, at Rådets holdning med hensyn til den sociale beskyttelse for 
selvstændige erhvervsdrivendes ægtefæller afviger fra Parlamentets 
førstebehandlingsholdning, for selv om Rådets mener, at medlemsstaterne bør skulle træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at tilrettelægge denne sociale beskyttelse i overensstemmelse 
med national lovgivning, er det op til medlemsstaterne at beslutte, hvorvidt denne sociale 
beskyttelse gennemføres på obligatorisk eller frivillig basis, og om den kun bør gives efter 
anmodning fra ægtefællerne eller livspartnerne.  

Ligeledes med hensyn til beskyttelsen af de selvstændige erhvervsdrivende kvinder i 
forbindelse med barsel og, parallelt hermed, af selvstændige erhvervsdrivendes ægtefæller 
eller livsledsagere tager ordføreren højde for de fremskridt, som Rådet har gjort med hensyn 
til anerkendelse af det forhold, at det er nødvendigt at give dem en ydelse, der giver dem 
mulighed for at afbryde deres aktivitet i en periode, der er lang nok til at sikre et ordentligt 
forløb for en normal graviditet og moderens fysiske restituering efter en normal fødsel. Rådets 
holdning, ifølge hvilken de pågældende kvinder i overensstemmelse med den nationale 
lovgivning bør tildeles en passende barselsydelse, der tillader afbrydelse af deres 
erhvervsaktivitet som følge af graviditet eller moderskab i mindst 14 uger, indeholder 
fremskridt i forhold til den nuværende situation, hvis det understreges at denne periode på 14 
uger udgør et minimum, der kan forlænges af medlemsstaterne under hensyntagen til deres 
forskellige status og specifikke behov.

Ordføreren anser det ikke for hensigtsmæssigt at acceptere, at behovet for at forbedre 
situationen for medhjælpende ægtefæller begrænses til landbruget (betragtning 4 i Rådets 
førstebehandlingsholdning) eller henvisningen til kvaliteten og bæredygtigheden på lang sigt 
af socialsikringssystemerne (betragtning 19 i Rådets førstebehandlingsholdning), eftersom 
bæredygtigheden af socialsikringssystemerne ikke indgår blandt dette direktivs mål. 

Ordføreren udtrykker også sine forbehold vedrørende den bestemmelse, der giver 
medlemsstaterne mulighed for at opretholde nationale bestemmelser, der begrænser adgangen 
til særlige sociale sikringsordninger, eller til et vis grad af beskyttelse (betragtning 16 i Rådets 
førstebehandlingsholdning), eller den bestemmelse, ifølge hvilken medlemsstaterne kan 
bestemme, om der bør tages hensyn til den pågældende persons eller families økonomiske 
forhold ved fastsættelsen af bidragene og/eller ydelserne (betragtning 17 i Rådets 
førstebehandlingsholdning).

Ordføreren kan ligeledes ikke acceptere, at de organer, som overvåger direktivets korrekte 
gennemførelse, er de samme som dem, der er kompetente på menneskerettighedsområdet 
(betragtning 21 og artikel 10 i Rådets førstebehandlingsholdning), og foreslår at genindsætte 
indholdet af ændringsforslag 9 fra Parlamentets førstebehandling delvis, idet 
menneskerettighedsspørgsmål ikke bør blandes sammen med ligebehandlingen af kvinder og 
mænd.

Ordføreren udtrykker sin tillid til muligheden for at finde passende fælles løsninger, der tager 
hensyn til de eksisterende specifikke behov med henblik på at nå frem til en 
lovgivningsmæssig tekst, der skaber en reel forbedring for selvstændige erhvervsdrivende 
kvinder og deres ægtefæller eller anerkendte livspartnere, navnlig med hensyn til deres egen 
sociale sikring, uafhængigt af ægtefællen.


