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Arbejdsdokument

Rådets direktiv af 11. december 19861 har en lang historie og en lidet glorværdig fortid.

Kommissionens oprindelige forslag fra 19842 var langt mere ambitiøst end den tekst, der i 
sidste ende blev vedtaget af Rådet i 1986.

Europa-Parlamentet har gentagne gange krævet en forbedring af dette direktiv i en række 
beslutninger og betænkninger vedtaget i 1990'erne.

I sin betænkning fra 19973 om medhjælpende ægtefæller beklagede Parlamentet, at de vege 
bestemmelser i direktiv 86/613/EØF kun i ringe udstrækning har givet sig udslag i fremskridt 
for selverhvervendes medhjælpende ægtefæller med hensyn til anerkendelse af deres arbejde 
og behørig social sikring.

Parlamentet stillede krav om et ændret, mere bindende direktiv for medlemsstaterne, hvori der 
burde stilles krav om:
- obligatorisk registrering af medhjælpende ægtefæller for dermed at gøre dem synlige,
- at medlemsstaterne træffer foranstaltninger for at sikre, at medhjælpende ægtefæller får 
mulighed for at tegne en forsikring, navnlig med henblik på sygesikring og alderspension.

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, ventede Kommissionen indtil oktober 2008 med at stille forslag om ophævelse af 
direktiv 86/613/EØF og forelægge et forslag til direktiv4, hvis særlige retsgrundlag er EF-
traktatens artikel 141, 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 kvinder5. Det skal understreges, at direktivet fra 
1986 blev vedtaget i henhold til artikel 100 og 235 og ikke i henhold til artikel 119 i 
Romtraktaten, der ikke fandt anvendelse på selvstændige erhvervsdrivende, hvorimod artikel 
141, stk. 3, nu finder anvendelse i forbindelse med beskæftigelse og erhverv og således 
omfatter selvstændige erhvervsdrivende.

Kommissionens beslutning om at ophæve direktivet fra 1986 og foreslå et nyt 
lovgivningsinstrument til gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder 
i selvstændige erhverv eller medhjælpende mænd og kvinder i sådanne erhverv er baseret på 
beretningerne om gennemførelse af direktivet fra 1986, ekspertrapporter og 
konsekvensanalyser6. Det fremgik af alle disse beretninger og analyser, at direktivet fra 1986 

                                               
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 Forslag til Rådets direktiv 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, KOM(1984)0057, EFT C 113 af 27.4.1984, s. 4.
3 Betænkning om medhjælpende ægtefæller af 8. januar 1997, EFT C 055 af 24. februar 1997, s. 3.
4 KOM(2008)0636.
5 79/7/EØF, 2004/113/EF, 2006/54/EF.
6 Beretning fra Kommissionen om gennemførelsen af Rådets direktiv 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, (KOM(1994)0163), Rapport 
om direktiv 86/613/EØF udarbejdet af Network of Legal Experts on the application of Community Law on equal 
treatment between men and women, SEC(2008)2592, SEC(2008)2593.
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er ineffektivt, og at de praktiske resultater er utilfredsstillende i forhold til direktivets formål, 
både i forhold til de selvstændige erhvervsdrivende, men navnlig i forhold til deres 
medhjælpende ægtefæller, selv om retssituationen for disse to kategorier af personer 
naturligvis er forskellig.

Det er korrekt, at situationen for selvstændige erhvervsdrivende og for medhjælpende 
ægtefæller eller livspartnere, der anerkendes som sådan i national lov, inden for landbrug, 
håndværk og handel samt de liberale erhverv, har udviklet sig siden 1986 i de fleste 
medlemsstater. Dette gælder både tilknytning til det sociale sikringssystem og beskyttelse i 
forbindelse med graviditet og barsel.

Konsekvensanalysen1, der ledsager det nye forslag til direktiv, gør det muligt at vurdere 
direktivets indvirkning, både i forhold til selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende 
ægtefæller eller anerkendte livspartnere.

Selvstændige erhvervsdrivende

Gruppen af selvstændige erhvervsdrivende udgør 16 % af den erhvervsaktive befolkning og 
udgør således et mindretal i Europa. Blot en tredjedel af de 32,5 mio. selvstændige 
erhvervsdrivende er kvinder2, selv om kvinder synes at være mere indstillet på at drive 
selvstændig virksomhed for at undgå arbejdsløshed eller for at få bedre muligheder for at 
forene arbejds- og familieliv.

71 % af kvinderne i selvstændige erhverv arbejder i servicesektoren.

Inden for landbruget ser man et lignende antal kvinder og mænd, henholdsvis 21 % og 20 %.
Ifølge EPEC3-undersøgelsen er den største stigning af selvstændige kvinder konstateret i 
Storhertugdømmet Luxembourg efterfulgt af Grækenland, Italien og Cypern (5 %).

Forslaget om at bekæmpe begrænsninger til kvinders adgang til selvstændige erhverv ved at 
fastsætte foranstaltninger eller specifikke fordele, der har til formål at gøre det lettere for det 
underrepræsenterede køn at indlede selvstændig erhvervsvirksomhed, skal dermed støttes og 
styrkes ved positiv særbehandling.

Forslaget vedrørende stiftelse af et selskab (artikel 5) er af afgørende betydning, da det 
indeholder tvangsforanstaltninger imod nationale love, som hindrer oprettelsen af et selskab 
mellem ægtefæller eller livspartnere. Med denne bestemmelse vil det ikke længere være 
forbudt for en selvstændig at ansætte sin ægtefælle eller livspartner som lønmodtager i 
virksomheden, hvilket på eksemplarisk vis løser problemet omkring en uafhængig social 
sikring for den medhjælpende ægtefælle. Det giver mulighed for at lade udbetalte vederlag til 
medhjælpende ægtefæller indgå i virksomhedens udgiftsregnskab på betingelse af, at det dels 
drejer sig om et normalt vederlag for nødvendige og reelt præsterede tjenesteydelser, og dels 
at alle obligatoriske tilbageholdelser og bidrag er betalt.

                                               
1 SEC(2008)2593 .
2 EPEC-undersøgelse om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige 
erhverv og medhjælpende ægtefæller, Generaldirektoratet for beskæftigelse, sociale anliggender og ligestilling, 
juni 2008.
3 EPEC-undersøgelse om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige 
erhverv og medhjælpende ægtefæller, Generaldirektoratet for beskæftigelse, sociale anliggender og ligestilling, 
juni 2008.
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Med hensyn til beskyttelsen af kvinder i selvstændige erhverv i forbindelse med graviditet og 
barsel skal modellen ikke afspejle lønmodtagernes barselssystem.

I de fleste tilfælde kan kvindelige virksomhedsledere ikke tillade sig at afbryde deres arbejde i 
flere uger. Hvis de selv ønsker det, skal barslen dog, af sundhedsmæssige årsager for mor og 
barn, have en varighed på fire uger før og fire uger efter fødslen. Dette obligatoriske 
minimum gælder på nuværende tidspunkt også for lønmodtagere.

Hvad angår godtgørelsen, er det hensigtsmæssigt, at den som minimum skal svare til, hvad 
man modtager i forbindelse med sygdom. Det vil dog kræve, at en sådan godtgørelse 
eksisterer i den nationale lovgivning, hvilket tilsyneladende ikke er tilfældet i alle 
medlemsstater.

I 19 medlemsstater har kvindelige selvstændige erhvervsdrivende ganske vist allerede 
mulighed for at holde betalt barselsorlov i op til 14 uger. Her kan der opstå 
konkurrenceforvridninger, afhængigt af godtgørelsens finansieringsform (på statens regning 
eller på grundlag af bidrag fra de selvstændige). Hvis der eksisterer nationale 
afløsningsordninger, vil det være hensigtsmæssigt at give de selvstændige adgang til sådanne 
ydelser som et alternativ til den økonomiske godtgørelse. 

Medhjælpende ægtefæller og anerkendte partnere

EU med 27 medlemsstater tæller 3,75 millioner medhjælpende ægtefæller (eller 
familiemedlemmer), hvilket svarer til 11,5 % af alle selvstændige erhvervsdrivende i Den 
Europæiske Union1. Cirka 11 % af de selvstændige erhvervsdrivende oplyser at modtage 
hjælp fra et familiemedlem. I de fleste tilfælde er der tale om kvinder, der hjælper deres 
ægtefælle eller anerkendte partner.

Medhjælpende ægtefæller udgør ikke en homogen gruppe. Denne type beskæftigelse er mest 
udbredt inden for landbrug, håndværk og handel, men også inden for de liberale erhverv. I 
nogle medlemsstater kan medhjælpende ægtefæller opnå en status. I Frankrig kan de for 
eksempel vælge mellem tre muligheder: Lønnede ægtefæller, medindehavende ægtefæller 
eller medhjælpende ægtefæller, med mulighed for registrering i erhvervs- eller 
handelsregistret. I de fleste medlemslande har de stadig ingen egen status. Deres arbejde er 
ikke anerkendt. De nyder ikke godt af en social sikring, uafhængigt af ægtefællen. I de fleste 
medlemsstater har de afledte rettigheder. Det vil sige, at de (ligesom børn) er dækket af den 
selvstændige erhvervsdrivendes sygekasse og har ret til en enke- eller enkemandspension 
efter den selvstændige erhvervsdrivendes død. Men hvad sker der i tilfælde af skilsmisse, 
særligt efter mange års ægteskab? Ægtefællen løber en høj risiko for fattigdom uden egen 
social sikring, fordi han ikke har nogen status og ikke har noget bevis for de års 
arbejdsindsats, som kan give adgang til en alders- eller invalidepension.

Direktivet fra 1986 har ikke opnået sit mål på trods af, at man i visse medlemsstater tilbyder 
medhjælpende ægtefæller en mulighed for, på frivillig basis, at melde sig ind i en 
socialsikringsordning, hvis den findes. 

I visse medlemsstater er der krav om, at medhjælpende ægtefæller skal tilmelde sig en 
socialsikringsordning (i Frankrig siden juli 2007, i Belgien siden 2006).

Også i Portugal er medhjælpende ægtefæller underlagt den samme ordning som de 
selvstændige erhvervsdrivende og modtager ydelser fra denne ordning. Storhertugdømmet 
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Luxembourg har siden 1974 haft et obligatorisk forsikringssystem for medhjælpende 
ægtefæller og medhjælpende familiemedlemmer inden for landbruget. Det samme system 
findes inden for håndværk, handel og de liberale erhverv, men det giver mulighed for mange 
undtagelser og fritagelser.

I Finland indgår alle indbyggere automatisk i den sociale sikringsordning, uafhængigt af type 
beskæftigelse. I Tyskland betragtes medhjælpende ægtefæller som medejere af virksomheden 
eller landbrugsbedriften og har status som selvstændige erhvervsdrivende..

Erfaringerne fra disse medlemsstater viser, at den obligatoriske forsikring er den eneste 
effektive mekanisme.

Direktiv 86/613/EØF lægger kun op til, at medhjælpende ægtefæller deltager i en frivillig 
socialsikringsordning. Det har dermed vist sig at være ineffektiv. Ikke desto mindre lægger 
Kommissionens nye forslag ligeledes op til et frivilligt system. Artikel 6 i forslaget fastsætter, 
at medhjælpende ægtefæller efter anmodning har mindst samme beskyttelsesniveau og på 
samme betingelser som selvstændige erhvervsdrivende. Kommissionens forslag lægger 
dermed op til et frivilligt medlemskab med bidragspligt for selvstændige erhvervsdrivendes 
medhjælpende ægtefæller. Ordføreren er overbevist om, at en sådan tilgang er ineffektiv og 
på ingen måde vil forbedre de medhjælpende ægtefællers situation. Erfaringerne fra de 
medlemsstater, hvor der findes en frivillig ordning, viser, at når man giver de medhjælpende 
ægtefæller valget at tilmelde sig en pensionsordning, vælger de i de fleste tilfælde ikke at gøre 
det. De frygter, at medlemskabet vil pålægge dem store udgifter i form af bidrag. Nogle få 
medhjælpende ægtefæller opdager dog de alvorlige konsekvenser ved en manglende sikring, 
som opstår i en skilsmissesituation eller ved den sikrede ægtefælles død. Derfor er ordføreren 
overbevist om, at deltagelsen i en social sikringsordning for medhjælpende ægtefæller bør 
gøres obligatorisk. Det er nødvendigt, at Unionen får en mere restriktiv lovgivning, som 
definerer en ramme af minimumsgarantier for de medhjælpende ægtefæller, inden for hvilken 
medlemsstaterne kan vælge den mest hensigtsmæssige måde at tilpasse deres systemer på.

Som konsekvens skal man dermed stille betragtning 13 og artikel 6 i forslaget til direktiv for 
først og fremmest at garantere muligheden for en tilknytning til de selvstændige 
erhvervsdrivendes socialsikringsordninger, og for ikke at tillade fritagelser. Det vil dermed 
sige en obligatorisk tilknytning, samt mulighed for at udregne bidragene på baggrund af en 
grundsats.

Det er vigtigt også at tage højde for, at disse sociale bidrag gøres fradragsberettigede ved for 
eksempel at betragte dem som driftsudgifter.

Med hensyn til barselsorloven skal den tilpasses den særlige situation for medhjælpende 
ægtefæller, så de ikke betragtes som lønmodtagere, som der ellers har været argumenteret for 
ovenfor i forbindelse med de selvstændige erhvervsdrivende. Valget om at stoppe arbejdet i 
familievirksomheden før og efter fødslen afhænger også for de medhjælpende ægtefæller af 
erstatningen for denne orlov, som anbefales at være minimum 4 uger før og efter barnets 
fødsel. Incitamentet til at afholde orlov afhænger først og fremmest af finansieringen af denne 
barselsorlov. Ligesom i Storhertugdømmet Luxembourg bør finansieringen påhvile staten 
fuldstændigt og ikke arbejdsgivere og lønmodtagere eller de selvstændige erhvervsdrivende 
og deres ægtefæller. Dette er for at undgå konkurrenceforvridninger på det indre marked.
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Anerkendelse af medhjælpende ægtefællers arbejde

I sit forslag til direktiv om at erstatte direktivet fra 1986 ignorerer Kommissionen vigtigheden 
af at anerkende det arbejde, som de medhjælpende ægtefæller udfører. Artikel 7 i det gamle 
direktiv fastsatte, at: ”Medlemsstaterne forpligtes til at undersøge, på hvilke betingelser 
anerkendelsen af det arbejde, der udøves af medhjælpende ægtefæller, kan fremmes”. I sit 
forslag om ændring af direktivet har Kommissionen fuldstændigt fjernet denne artikel.

I denne henseende må man gøre opmærksom på, at det er svært at anerkende de 
medhjælpende ægtefællers andel i virksomhedens resultat, uden at der er krav om, at de 
registreres. Anerkendelsen af arbejdet for at foregribe kompensationer er særligt legitim i 
forbindelse med skilsmisse eller separation. På baggrund af emnets kompleksitet er det 
ganske vist, at en regulering vil berøre ægteskabslove, skatteret og selskabsret.

Ligestillingsorganer

Kommissionens forslag (artikel 10), som sammenblander kompetencer inden for 
menneskerettigheder og kønsdiskrimination, er svære at acceptere. Ligebehandlingen mellem 
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 implementering, være det samme som det, der varetager direktiver inden for 
ligebehandling mellem mandlige og kvindelige lønmodtager, men ikke et organ til beskyttelse 
af menneskerettigheder.

Konklusioner

Direktivet fra 1986 har ikke nået sine mål, fordi det var for beskedent. Det aktuelle forslag fra 
Kommissionen er stadig for uambitiøst, fordi det udelukkende foreslår lidet bindende 
løsninger. En mulighed for opt-out, en fritagelse fra obligatorisk tilknytning til det sociale 
sikringssystem for den selvstændige erhvervsdrivende og særligt for den medhjælpende 
ægtefælle, garanterer ikke ligebehandlingen mellem mænd og kvinder.

I betragtning af at medlemsstaterne langt fra har en enstemmig holdning til nødvendigheden 
af at forbedre de lovmæssige rammer for at sikre den korrekte implementering af princippet 
om ligebehandling mellem selvstændige erhvervsdrivende mænd og kvinder samt deres 
medhjælpende ægtefæller eller anerkendte livspartnere, og på trods af meget polariserede 
holdninger fra de faglige organisationer på den ene side og berørte ngo’er på den anden, burde 
det ikke være umuligt at finde en fornuftig konsensus, som gør det muligt at vedtage dette 
direktiv ved førstebehandlingen inden valget til Europa-Parlamentet.
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