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KORT BEGRUNDELSE

Det foreliggende forslag til direktiv, der skal træde i stedet for direktiv 86/613/EØF, er 
udarbejdet på anmodning af Europa-Parlamentet "for at bekæmpe indirekte 
forskelsbehandling, udvikle en positiv forpligtelse til ligebehandling og forbedre den retlige 
situation for medhjælpende ægtefæller" og med det formål at være opmærksom på 
"situationen for medhjælpende ægtefæller inden for håndværk, handel, landbrug, fiskeri og 
små familievirksomheder, både med hensyn til ligestillingsaspektet og under hensyntagen til 
det faktum, at kvinder befinder sig i en langt mere sårbar situation end mænd."1

Formålet med denne udtalelse er at fremhæve ovennævnte anmodning fra Parlamentet. 
Derudover støtter udtalelsen Kommissionens forslag om at medtage "livspartnere" som en
gruppe, der er omfattet af direktivets bestemmelser. Da situationen i medlemsstaterne er 
meget kompleks, når det gælder lovgivning om livspartnere, er det nødvendigt at gøre det 
klart, at enhver, der deltager i selvstændige erhvervsdrivendes aktiviteter uden at være 
lønmodtager eller forretningspartner bør have samme rettigheder og samme 
beskyttelsesniveau - set ud fra et europæisk synspunkt. 

Med hensyn til ligestilling af kvinder og mænd skal princippet om ligebehandling finde 
anvendelse ikke kun ved oprettelse, indretning eller udvidelse af en virksomhed, men også på 
ledelsesområdet, hvilket indebærer deltagelse i beslutningsprocessen.

Når det gælder ligebehandling, er det også glædeligt, at Kommissionen tilstræber at opnå en 
bedre social beskyttelse af medhjælpende ægtefæller og livspartnere. Dog bør ydelser fra de 
sociale sikringsordninger kun være frivillige, hvis det samme princip er gældende for de 
selvstændige erhvervsdrivende. Hvis en medlemsstat påbyder selvstændige erhvervsdrivende 
at deltage i en socialsikringsordning, bør dette også være obligatorisk for medhjælpende 
ægtefæller og livspartnere.

Endelig foreslås det, at medlemsstaterne skal forpligtes til at opfylde direktivets målsætninger 
langt tidligere end anført i Kommissionens forslag, da der allerede er iværksat et direktiv på 
området, som bare skal udvides på nogle punkter.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

                                               
1 EP's beslutning af 3. september 2008 om ligestilling mellem kvinder og mænd - 2008 
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Direktivet bør finde anvendelse på 
selvstændige erhvervsdrivende og 
medhjælpende ægtefæller, da begge 
deltager i virksomhedens aktiviteter.

(7) Direktivet bør finde anvendelse på 
selvstændige erhvervsdrivende,
medhjælpende ægtefæller og livspartnere, 
da begge deltager i virksomhedens 
aktiviteter.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Inden for selvstændig 
erhvervsvirksomhed betyder anvendelse af 
princippet om ligebehandling, at der ikke 
må finde forskelsbehandling sted i 
forbindelse med oprettelse, indretning eller 
udvidelse af en virksomhed eller af enhver 
anden form for selvstændig 
erhvervsvirksomhed.

(11) Inden for selvstændig 
erhvervsvirksomhed betyder anvendelse af 
princippet om ligebehandling, at der ikke 
må finde forskelsbehandling sted i 
forbindelse med oprettelse, ledelse,
indretning eller udvidelse af en virksomhed 
eller af enhver anden form for selvstændig 
erhvervsvirksomhed.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er nødvendigt at sikre, at der ikke 
finder forskelsbehandling sted på grundlag 
af ægteskabelig eller familiemæssig 
stilling, for så vidt angår betingelserne for 
at oprette en virksomhed mellem 
ægtefæller eller livspartnere, hvor disse 
anerkendes i national lov.

(12) Det er nødvendigt at sikre, at der ikke 
finder forskelsbehandling sted på grundlag 
af ægteskabelig eller familiemæssig 
stilling, for så vidt angår betingelserne for 
at oprette en virksomhed mellem 
ægtefæller eller mellem livspartnere, hvor 
disse anerkendes i national lov. Ved 
anvendelsen af dette direktiv bør 
begreberne "familiemæssig stilling" og 
"familievirksomhed" fortolkes på 
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baggrund af anerkendelsen af 
registrerede partnerskaber i henhold til 
EF-Domstolens afgørelser.

Begrundelse
Med denne ændring gennemføres EF-Domstolens dom af 1. april 2008 i sag C-267/06 Tadao 
Maruko.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) I betragtning af medhjælpende 
ægtefællers bidrag til familievirksomheden 
bør de efter anmodning have ret til mindst 
samme beskyttelsesniveau som 
selvstændige erhvervsdrivende på samme 
betingelser som selvstændige
erhvervsdrivende, især hvad angår bidrag. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at gøre dette valg 
muligt. Beskyttelsesniveauet for 
selvstændige erhvervsdrivende og 
medhjælpende ægtefæller kan under alle 
omstændigheder stå i forhold til graden af 
deltagelse i familievirksomhedens 
aktiviteter.

(13) I betragtning af medhjælpende 
ægtefællers og livspartneres bidrag til 
familievirksomheden bør de efter 
anmodning have ret til mindst samme 
beskyttelsesniveau som selvstændige 
erhvervsdrivende på samme betingelser 
som selvstændige erhvervsdrivende, især 
hvad angår bidrag. Medlemsstaterne 
træffer de nødvendige foranstaltninger for 
at gøre dette valg muligt eller for at 
optage medhjælpende ægtefæller og 
livspartnere i deres lovpligtige sociale 
sikringsordning under de samme vilkår, 
som er gældende for selvstændige 
erhvervsdrivende. Beskyttelsesniveauet 
for selvstændige erhvervsdrivende,
medhjælpende ægtefæller og livspartnere
kan under alle omstændigheder stå i 
forhold til graden af deltagelse i 
familievirksomhedens aktiviteter.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Gravide selvstændige 
erhvervsdrivendes og medhjælpende 

(14) Gravide selvstændige 
erhvervsdrivendes, medhjælpende
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ægtefællers økonomiske og fysiske 
sårbarhed gør det nødvendigt at give dem 
ret til barselsorlov, hvoraf en del burde 
være obligatorisk. Medlemsstaterne kan 
dog stadig fastsætte niveauet for bidragene 
og alle bestemmelser vedrørende ydelser 
og fordele, forudsat at de opfylder 
minimumskravene i direktivet. For at tage 
hensyn til selvstændige erhvervsdrivendes
og medhjælpende ægtefællers særlige 
forhold skal de medhjælpende ægtefæller 
selv kunne vælge, om de vil benytte sig af 
muligheden for barselsorlov.

ægtefællers og livspartneres økonomiske 
og fysiske sårbarhed gør det nødvendigt at 
give dem ret til barselsorlov, hvoraf en del 
burde være obligatorisk. Medlemsstaterne 
kan dog stadig fastsætte niveauet for 
bidragene og alle bestemmelser vedrørende 
ydelser og fordele, forudsat at de opfylder 
minimumskravene i direktivet. For at tage 
hensyn til selvstændige erhvervsdrivendes,
medhjælpende ægtefællers og livspartneres
særlige forhold skal de medhjælpende 
ægtefæller eller livspartnere selv kunne 
vælge, om de vil benytte sig af muligheden 
for barselsorlov.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at tage hensyn til de særlige 
forhold ved selvstændig 
erhvervsvirksomhed bør kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende og
medhjælpende ægtefæller så vidt muligt 
kunne vælge imellem en finansiel ydelse 
og en afløsningsordning under 
barselsorloven.

(15) For at tage hensyn til de særlige 
forhold ved selvstændig 
erhvervsvirksomhed bør kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende, 
medhjælpende ægtefæller og livspartnere
så vidt muligt kunne vælge imellem en 
finansiel ydelse og en afløsningsordning 
under barselsorloven.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv dækker selvstændige 
erhvervsdrivende og medhjælpende 
ægtefæller.

2. Dette direktiv dækker selvstændige 
erhvervsdrivende, medhjælpende 
ægtefæller og livspartnere.

Ændringsforslag 8
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Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der ikke finder 
forskelsbehandling sted på grundlag af 
ægteskabelig eller familiemæssig stilling, 
for så vidt angår betingelserne for at 
oprette en virksomhed mellem ægtefæller 
eller mellem livspartnere, hvor disse 
anerkendes i national lov. Som 
"familievirksomhed" anerkendes alle 
fælles grundlæggelser af en virksomhed 
af ægtefæller eller livspartnere, hvor disse 
anerkendes af national lov.
Anerkendelsen af livspartnerskaber 
bygger på de relevante domme fra EF-
Domstolen.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) "medhjælpende ægtefæller": 
selvstændige erhvervsdrivendes ægtefæller 
eller livspartnere, hvor disse anerkendes i 
national lov, der uden at være 
lønmodtagere eller forretningspartnere 
sædvanligvis og på vilkår fastsat i den 
nationale lovgivning deltager i arbejdet i 
den selvstændige erhvervsdrivendes 
virksomhed og udfører de samme eller 
supplerende arbejdsopgaver

(b) "medhjælpende ægtefæller og 
livspartnere": selvstændige 
erhvervsdrivendes ægtefæller eller 
livspartnere, hvor disse anerkendes i 
national lov, der uden at være 
lønmodtagere eller forretningspartnere 
sædvanligvis og på vilkår fastsat i den 
nationale lovgivning deltager i arbejdet i 
den selvstændige erhvervsdrivendes 
virksomhed og udfører de samme eller 
supplerende arbejdsopgaver
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Princippet om ligebehandling indebærer, 
at der ikke finder nogen form for 
forskelsbehandling sted på grund af køn, 
hverken direkte eller indirekte, blandt 
andet under henvisning til ægteskabelig 
eller familiemæssig stilling, navnlig for så 
vidt angår oprettelse, indretning eller 
udvidelse af en virksomhed samt 
påbegyndelse eller udvidelse af enhver 
anden form for selvstændig 
erhvervsvirksomhed.

1. Princippet om ligebehandling indebærer, 
at der ikke finder nogen form for 
forskelsbehandling sted på grund af køn, 
hverken direkte eller indirekte, blandt 
andet under henvisning til ægteskabelig 
eller familiemæssig stilling, navnlig for så 
vidt angår oprettelse, ledelse, indretning 
eller udvidelse af en virksomhed samt 
påbegyndelse eller udvidelse af enhver 
anden form for selvstændig 
erhvervsvirksomhed.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af de særlige betingelser for 
adgang til visse erhverv, der gælder på 
samme måde for begge køn, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til, at betingelserne for 
oprettelse af et selskab mellem ægtefæller 
eller livspartnere, hvor disse anerkendes i 
national lov, ikke er mere restriktive end 
betingelserne for oprettelse af et selskab 
sammen med andre personer.

Med forbehold af de særlige betingelser for 
adgang til visse erhverv, der gælder på 
samme måde for begge køn, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til, at betingelserne for 
oprettelse af et selskab mellem ægtefæller 
eller mellem livspartnere, hvor disse 
anerkendes i national lov, ikke er mere 
restriktive end betingelserne for oprettelse 
af et selskab sammen med andre personer.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Social beskyttelse for medhjælpende 
ægtefæller

Social beskyttelse for medhjælpende 
ægtefæller og livspartnere
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6. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
medhjælpende ægtefæller efter anmodning
har mindst samme beskyttelsesniveau som 
selvstændige erhvervsdrivende på samme 
betingelser som selvstændige 
erhvervsdrivende.

6. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
medhjælpende ægtefæller og livspartnere
har mindst samme beskyttelsesniveau som 
selvstændige erhvervsdrivende på samme 
betingelser som selvstændige 
erhvervsdrivende. Hvis denne udvidelse af 
ydelser ikke er lovpligtig i henhold til en 
bestemt medlemsstats lovgivning, tildeles 
disse ydelser på anmodning af en
medhjælpende ægtefælle eller livspartner.

Begrundelse

I sociale sikringsordninger, hvor det er påbudt den selvstændige erhvervsdrivende at bidrage 
til den sociale sikring, bør dette også være obligatorisk for medhjælpende ægtefæller og 
livspartnere; hvis selvstændige erhvervsdrivende har et valg, skal dette også være tilfældet for 
medhjælpende ægtefæller og livspartnere. 

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende og
medhjælpende ægtefæller efter anmodning 
har ret til barselsorlov i en periode af 
samme varighed som fastsat i direktiv 
92/85/EØF.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende,
medhjælpende ægtefæller og livspartnere
efter anmodning har ret til barselsorlov i en 
periode af samme varighed som fastsat i 
direktiv 92/85/EØF.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 2 omhandlede ydelse betragtes 
som passende, hvis den sikrer indkomst på 
et niveau, der mindst svarer til, hvad den 
berørte person ville modtage under 
sygeorlov, eller hvis dette ikke finder 

3. Den i stk. 2 omhandlede ydelse betragtes 
som passende, hvis den sikrer indkomst på 
et niveau, der mindst svarer til 
mindstelønnen, for så vidt en sådan er 
fastsat i den nationale lovgivning, eller 
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anvendelse, enhver anden tilsvarende 
ydelse i national lov, eventuelt inden for et 
loft fastsat i henhold til den nationale 
lovgivning.

mindst svarer til, hvad den berørte person 
ville modtage under sygeorlov, eller hvis 
dette ikke finder anvendelse, enhver anden 
tilsvarende ydelse i national lov, eventuelt 
inden for et loft fastsat i henhold til den 
nationale lovgivning, for så vidt dette loft 
ikke fører til nogen form for 
forskelsbehandling.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende og 
medhjælpende ægtefæller så vidt muligt
har adgang til en afløsningsordning eller 
eksisterende nationale sociale 
tjenesteydelser som et alternativ til den i 
stk. 2 omhandlede ydelse.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende og 
medhjælpende ægtefæller og kvindelige 
livspartnere har adgang til en 
afløsningsordning eller eksisterende 
nationale sociale tjenesteydelser som et 
alternativ til den i stk. 2 omhandlede 
ydelse.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne meddeler senest [6 år
efter vedtagelsen af direktivet] 
Kommissionen alle tilgængelige 
oplysninger om gennemførelsen af dette 
direktiv.

1. Medlemsstaterne meddeler senest [4 år
efter vedtagelsen af direktivet] 
Kommissionen alle tilgængelige 
oplysninger om gennemførelsen af dette 
direktiv.

Kommissionen udarbejder en 
sammenfattende rapport, som forelægges 
for Europa-Parlamentet og Rådet senest [7 
år efter vedtagelsen af direktivet]. 
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 [5 
år efter vedtagelsen af direktivet]. 
Rapporten ledsages i givet fald af forslag 
om tilpasning af dette direktiv.
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at tage hensyn til særlige forhold kan 
medlemsstaterne om nødvendigt få en 
yderligere frist på [2 år] til at efterkomme 
artikel 6.

2. For at tage hensyn til særlige forhold kan 
medlemsstaterne om nødvendigt få en 
yderligere frist på [1 år] til at efterkomme 
artikel 6.
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