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Delovni dokument

Direktiva z dne 11. decembra 19861 ima dolgo in nič kaj bleščečo zgodovino.
Prvotni predlog Komisije iz leta 19842 je bil precej velikopoteznejši od besedila, ki ga je 
nazadnje leta 1986 sprejel Svet.
Parlament je v resolucijah in poročilih, ki jih je sprejel v devetdesetih letih minulega stoletja, 
večkrat zahteval izboljšanje te direktive.
V poročilu iz leta 19973, posvečenem položaju zakoncev, ki samozaposlenim delavcem 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, je Parlament obžaloval neodločno besedilo 
direktive 86/613/EGS, s katero se usoda zakoncev, ki samozaposlenim delavcem pomagajo 
pri izvajanju njihove dejavnosti, z vidika priznanja njihovega dela in ustreznega socialnega 
varstva ni kaj dosti izboljšala.
Parlament je zahteval spremenjeno direktivo, ki bi bila za države članice bolj zavezujoča in bi 
morala določati:
- obvezno registracijo zakoncev, ki samozaposlenim osebam pomagajo pri izvajanju njihove 
dejavnosti, da ti ne bi bili več „nevidni delavci“;
- obvezo za države članice, da sprejmejo ukrepe, ki bodo zakoncem, ki samozaposlenim 
osebam pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, omogočili sklenitev zavarovanja, ki bo 
pokrivalo zlasti zdravstvene storitve in pokojnine.
Kljub številnim pozivom Parlamenta glede njegovih zelo konkretnih predlogov za zagotovitev 
enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost, vključno z 
zakonci, ki samozaposlenim osebam pomagajo pri opravljanju take dejavnosti, je Komisija 
šele oktobra 2008 podala predlog o preklicu direktive 86/613/EGS ter Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložila predlog direktive4, ki temelji na posebni pravni podlagi iz 
člena 141 Pogodbe ES. Ta predlog pokriva le vidike, ki še niso vključeni v druge medtem 
sprejete direktive, ki uresničujejo načelo enakega obravnavanja moških in žensk.5 Treba je 
opozoriti, da je direktiva iz leta 1986 temeljila na členih 100 in 235 in ne na členu 119 rimske 
pogodbe, ki pa se ni nanašal na samozaposlene delavce, medtem ko se odslej na področju 
zaposlovanja in dela uporablja člen 141(3), ki torej pokriva tudi samozaposlene delavce.
Odločitev Komisije, da razveljavi direktivo iz leta 1986 in predlaga nov zakonodajni 
instrument za uporabo načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo dejavnost 
kot samozaposlene osebe ali pa prispevajo k izvajanju takšne dejavnosti, temelji na poročilih 
o izvajanju direktive iz leta 1986, izvedenskih poročilih in ocenah učinka.6 Vsa ta poročila in 

                                               
1 Direktiva Sveta 86/613/EGS z dne 11. decembra 1986 o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, 
ki se ukvarjajo z dejavnostjo, vključno s kmetijstvom, ali pa so samozaposleni, ter o varstvu samozaposlenih 
žensk med nosečnostjo in materinstvom (UL L 359, 19.12.1986, str. 56).
2 Predlog Direktive Sveta o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, 
vključno s kmetijstvom, ali pa so samozaposleni, ter o varstvu samozaposlenih žensk med nosečnostjo in 
materinstvom (KOM/84/57FINAL, UL C 113, 27.4.1984, str. 4).
3 Poročilo z dne 8. januarja 1997 o položaju zakoncev, ki samozaposlenim delavcem pomagajo pri izvajanju 
njihove dejavnosti, UL C 55, 24.2.1997, str. 3.
4 KOM(2008) 636 konč.
5 79/7/EGS, 2004/113/ES, 2006/54/ES.
6 Poročilo Komisije o izvajanju Direktive Sveta z dne 11. decembra 1986 o uporabi načela enakega obravnavanja 
moških in žensk, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, vključno s kmetijstvom, ali pa so samozaposleni, ter o varstvu 
samozaposlenih žensk med nosečnostjo in materinstvom (KOM(94) 163), Report on Directive 86/613/EEC by 
the Network of Legal Experts on the application of Community Law on equal treatment between men and 
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študije so pokazali, da je direktiva iz leta 1986 neučinkovita, saj so njeni praktični rezultati z 
vidika cilja, ki si ga je zadala, nezadovoljivi; to velja za same samozaposlene delavce, še 
zlasti pa za njihove zakonce, ki jim pomagajo pri izvajanju njihovih dejavnosti, in sicer kljub 
dejstvu, da je pravni položaj teh kategorij oseb očitno različen. 
Drži sicer, da se je od leta 1986 v večini držav članic položaj samozaposlenih delavcev in 
zakoncev, ki jim pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, ali življenjskih partnerjev, ki so 
kot taki priznani v nacionalnem pravu, v kmetijstvu, obrtništvu in trgovini ter svobodnih 
poklicih izboljšal. To zadeva tako vključitev v sistem socialnega varstva kot tudi varstvo med 
nosečnostjo in materinstvom.

Poročilo o oceni učinka1, ki je priloženo novemu predlogu direktive, omogoča presojo obsega 
te direktive za samozaposlene osebe in zakonce oziroma priznane življenjske partnerje, ki 
samozaposlenim osebam pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti.
Samozaposleni delavci

Samozaposlene osebe so s 16-odstotnim deležem aktivnega prebivalstva v Evropi še vedno v 
manjšini. Med 32,5 milijona samozaposlenih je le tretjina žensk2, čeprav se zdi, da so ženske 
bolj naklonjene samozaposlitvi, da bi se tako izognile brezposelnosti ali bolje uskladile 
poklicno in družinsko življenje.
71 % samozaposlenih žensk dela v storitvenem sektorju.
V kmetijstvu je število žensk in moških podobno, in sicer 21 % oziroma 20 %. Na podlagi 
poročila EPEC3 je bil največji porast (10 % med letoma 1998 in 2006) samozaposlenih žensk 
zabeležen v Velikem vojvodstvu Luksemburg, ki mu sledijo Grčija, Italija in Ciper (5 %).

Treba je torej podpreti predlog, da se odstranijo ovire za dostop žensk do samozaposlitve, 
med drugim s sprejetjem posebnih ukrepov ali ugodnosti, s katerimi se nezadostno 
zastopanemu spolu olajša opravljanje samostojne dejavnosti, vendar je treba ta predlog 
okrepiti kot pozitivni ukrep (uvodna izjava 10, člen 4 predloga direktive).

Bistvenega pomena je predlog glede ustanovitve družbe (člen 5), ker so z njim določeni 
zavezujoči ukrepi, na podlagi katerih v nacionalnem pravu ni več mogoče prepovedati 
ustanovitve podjetja z zakoncem ali partnerjem. Z eno samo določbo bo torej zagotovljeno, da 
samozaposlenemu ne bo več prepovedano v podjetju zaposliti zakonca ali partnerja, kar je 
vzorna rešitev problema neodvisne socialne varnosti zakonca, ki samozaposleni osebi pomaga 
pri izvajanju njene dejavnosti; s tem se zagotovi tudi možnost, da se med operativne odhodke 
uvrsti tudi dejansko izplačana plača, ki jo je prejel zakonec, če sta izpolnjena dva pogoja, in 
sicer da gre za normalno plačo za ustrezno opravljene storitve in da se plačajo vsi zakonsko
določeni prispevki.
                                                                                                                                                  
women (Poročilo pravnih izvedencev o uporabi prava Skupnosti na področju enakega obravnavanja moških in 
žensk o direktivi 86/613/EGS), SEC(2008) 2592, SEC(2008) 2593.
1 SEC(2008) 2593.
2 EPEC – Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in 
a self-employed capacity and assisting spouses (EPEC – Študija o izvajanju načela enakega obravnavanja 
moških in žensk, ki opravljajo dejavnost kot samozaposlene osebe, in njihovih zakoncev, ki jim pri tem 
pomagajo), Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti, junij 2008.
3 EPEC – Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in 
a self-employed capacity and assisting spouses (EPEC – Študija o izvajanju načela enakega obravnavanja 
moških in žensk, ki opravljajo dejavnost kot samozaposlene osebe, in njihovih zakoncev, ki jim pri tem 
pomagajo), Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti, junij 2008.
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Kar zadeva varstvo samozaposlenih žensk med nosečnostjo in materinstvom, ni treba, da 
sistem porodniškega dopusta kopira sistem, ki se glede tega uporablja za zaposlene ženske. 
Večinoma si podjetnice ali upraviteljice kmetijskih gospodarstev ne morejo privoščiti 
večtedenske prekinitve svoje dejavnosti. Vendar bi moral zaradi varovanja zdravja matere in 
otroka porodniški dopust na zahtevo matere trajati vsaj štiri tedne pred porodom in štiri tedne 
po njem. Trenutno je takšno najkrajše trajanje določeno tudi za zaposlene osebe.
Kar zadeva nadomestilo, bi bilo dobro predvideti, da bi to znašalo najmanj toliko, kot znaša 
nadomestilo za čas odsotnosti zaradi bolezni; tako nadomestilo bi moralo obstajati v 
nacionalnem pravu, vendar se zdi, da to ne drži za vse države članice.
Res je, da imajo že v 19 državah članicah samozaposlene ženske pravico do 14-tedenskega 
plačanega porodniškega dopusta. Zaradi različnih načinov financiranja nadomestila (na 
stroške države ali na podlagi prispevka, ki ga plačujejo samozaposleni) lahko pride do 
izkrivljanja konkurence. 
Če so na nacionalni ravni na voljo alternativne službe, bi bilo za samozaposlene kot 
alternativo za denarno nadomestilo dobro predvideti dostop do takih storitev.

Zakonci in priznani partnerji, ki samozaposlenim osebam pomagajo pri izvajanju 
njihove dejavnosti

V 27-članski EU naj bi bilo 3,75 milijona zakoncev (ali družinskih članov), ki 
samozaposlenim osebam pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, kar pomeni 11,5 % vseh 
samozaposlenih delavcev v Evropski uniji.1 Približno 11 % samozaposlenih delavcev navaja, 
da jim pomagajo družinski člani. V večini primerov gre za ženske, ki pomagajo zakoncu ali 
priznanemu partnerju.

Zakonci, ki samozaposlenim osebam pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, ne sestavljajo 
enotne skupine. Taka zaposlitev prevladuje v kmetijstvu, obrtništvu in trgovini, vendar je 
prisotna tudi v svobodnih poklicih. V nekaterih državah članicah lahko zakonci, ki 
samozaposlenim osebam pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, pridobijo status. V 
Franciji imajo na primer na voljo tri možnosti: zaposleni zakonci, pridruženi zakonci ali 
zakonci sodelavci. Na podlagi tega statusa se vpišejo v trgovski register ali register poklicev. 
Te osebe v večini držav članic še vedno nimajo lastnega statusa. Njihovo delo ni priznano. Ni 
jim zagotovljena socialna varnost, ki bi bila neodvisna od zakonskega partnerja. V večini 
držav članic so jim zagotovljene izvedene pravice, kar pomeni, da so (kot otroci) pokriti iz 
zdravstvenega zavarovanja samozaposlenega delavca in so po smrti samozaposlenega delavca 
upravičeni do vdovske pokojnine. Kaj pa v primeru razveze, še zlasti, če do tega pride po 
dolgoletni zakonski zvezi? Zakonec je izpostavljen velikemu tveganju revščine in je brez 
pravega socialnega varstva, ker nima nobenega statusa in nobenega dokaza o številu let 
delovne dobe, na podlagi česar bi lahko uveljavljal pravico do starostne ali invalidske 
pokojnine.

Direktiva iz leta 1986 ni izpolnila zadanega cilja, čeprav je v nekaterih državah članicah 

                                               
1 EPEC – Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in 
a self-employed capacity and assisting spouses (EPEC – Študija o izvajanju načela enakega obravnavanja 
moških in žensk, ki opravljajo dejavnost kot samozaposlene osebe, in njihovih zakoncev, ki jim pri tem 
pomagajo), Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti, junij 2008.
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zakoncem, ki samozaposlenim osebam pomagajo pri izvajanju njihove dejavnost, na voljo 
možnost, da se prostovoljno vključijo v sistem socialne varnosti, večinoma v sistem za 
samozaposlene delavce, če obstaja.

V nekaterih državah članicah se morajo zakonci, ki samozaposlenim osebam pomagajo pri 
izvajanju njihove dejavnosti, obvezno vključiti v sisteme socialnega varstva (v Franciji od 
leta 2007 naprej, v Belgiji od leta 2006 naprej).
Prav tako so v sistem za samozaposlene delavce obvezno vključeni zakonci, ki 
samozaposlenim osebam pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, na Portugalskem in so 
zato upravičeni tudi do dajatev iz tega sistema. V Velikem vojvodstvu Luksemburg je bil 
leta 1974 vzpostavljen obvezen sistem zavarovanja za zakonce, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, in družinske člane, ki sodelujejo v kmetijskem 
sektorju. Enak sistem obstaja tudi za obrtništvo, trgovino in svobodne poklice, vendar so z 
njim določene številne možnosti za izvzetja in oprostitve.
Na Finskem je vsaka oseba s prebivališčem v tej državi samodejno vključena v sistem 
socialnega varstva ne glede na vrsto poklica, ki ga opravlja. V Nemčiji se zakonci, ki 
samozaposlenim osebam pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, obravnavajo kot 
solastniki podjetja ali kmetijskega gospodarstva in jim je na podlagi tega priznan status 
samozaposlenega delavca.

Izkušnje iz teh držav članic so pokazale, da je za učinkovit mehanizem mogoče šteti le 
obvezno vključitev.

Z direktivo 86/613/EGS je določeno le, da se lahko zakonci, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, v sistem socialnega varstva vključijo prostovoljno. 
Zato se je izkazala za neučinkovito. Vendar je tudi z novim predlogom Komisije predviden 
sistem na prostovoljni osnovi. V členu 6 zadevnega predloga je določeno: „[...] zakonci, ki 
samozaposlenim osebam pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, na lastno zahtevo uživajo 
vsaj enako raven zaščite kot samozaposleni delavci in pod enakimi pogoji kot samozaposleni
delavci.“ S predlogom Komisije je torej določeno, da se lahko zakonci, ki samozaposlenim 
osebam pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, prostovoljno vključijo v sistem 
prispevkov. Poročevalec je prepričan, da je tak pristop neučinkovit in da se na ta način položaj 
zakoncev, ki samozaposlenim osebam pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, v nobenem 
pogledu ne bo izboljšal. Izkušnje iz držav članic, v katerih je na voljo možnost prostovoljne 
vključitve, so pokazale, da se zakonci, ki samozaposlenim osebam pomagajo pri izvajanju 
njihove dejavnosti, če se lahko sami odločajo, ali se bodo vključili v sistem pokojninskega 
zavarovanja ali ne, večinoma odločijo, da se vanj ne bodo vključili. Bojijo se namreč, da bodo 
imeli v primeru vključitve v ta sistem znatne stroške s plačevanjem prispevkov. Vendar se le 
malo zakoncev, ki samozaposlenim osebam pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, 
zaveda, kako resne so lahko posledice take nevključitve v primeru razveze zakonske zveze ali 
smrti zakonca, ki je bil vključen v sistem socialnega varstva. Na podlagi vsega navedenega je 
poročevalec prepričan, da bi morala postati vključitev v sisteme socialnega varstva za 
zakonce, ki samozaposlenim osebam pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, obvezna. 
Unija si mora zagotoviti bolj zavezujočo zakonodajo, s katero bo določen okvir minimalnih 
zagotovil za zakonce, ki samozaposlenim osebam pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, 
znotraj katerega bodo lahko države članice izbrale najustreznejše sredstvo za prilagoditev 
svojih sistemov.
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Zato je treba torej popraviti uvodno izjavo 13 in člen 6 predloga direktive: najprej je treba 
zagotoviti možnost, da se samozaposlenega delavca vključi v sistem, in sicer brez možnosti 
oprostitve (torej obvezno vključitev), nato pa se lahko predvidi tudi možnost pavšalnega 
izračuna prispevkov.
Bistveno je tudi, da se določi, da se ti socialni prispevki odbijejo od davkov in se obravnavajo 
kot na primer operativni odhodki.

Kar zadeva porodniški dopust, ga je treba prilagoditi posebnemu položaju zakoncev, ki 
samozaposlenim osebam pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, in pri tem ni treba 
posnemati sistema, ki se uporablja za zaposlene osebe, kot je bilo to že utemeljeno zgoraj za 
primer samozaposlenih delavcev. Tudi za zakonce, ki samozaposlenim osebam pomagajo pri 
izvajanju njihove dejavnosti, je odločitev o tem, ali naj pred in po porodu prenehajo delati v 
družinskem podjetju, odvisna od nadomestila, ki ga prejemajo v času take prekinitve, zato je 
treba tudi v tem primeru vsekakor priporočiti nadomestilo za najmanj 4-tedensko prekinitev 
pred rojstvom otroka in njem. Spodbuda za zadevno prekinitev je večinoma odvisna od 
financiranja porodniškega dopusta. Kot je to uveljavljeno v Velikem vojvodstvu Luksemburg 
in da bi preprečili izkrivljanje konkurence na skupnem trgu, mora za to financiranje v celoti 
poskrbeti država in ne sme bremeniti delodajalcev in zaposlenih ali samozaposlenih in 
njihovih zakonskih partnerjev.

Priznanje dela zakonca, ki samozaposleni osebi pomaga pri izvajanju njene dejavnosti

Komisija je v predlogu direktive, ki naj bi zamenjala direktivo iz leta 1986, zaobšla pomen 
priznanja dela, ki ga opravijo zakonci, ki samozaposlenim osebam pomagajo pri izvajanju 
njihove dejavnosti. V členu 7 nekdanje direktive je določeno: „Države članice preučijo, pod 
katerimi pogoji bi se lahko spodbujalo priznavanje dela zakoncev[, ki sodelujejo v dejavnostih 
samozaposlenega delavca in opravljajo enake ali pomožne naloge.].“ Komisija je v svojem 
predlogu revizije direktive ta člen v celoti črtala.

Pri tem je treba opozoriti na dejstvo, da je brez obvezne registracije zakoncev, ki 
samozaposlenim osebam pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, težko priznati njihov 
delež pri rezultatih podjetja. Priznanje dela za zagotovitev nadomestil je še zlasti upravičeno v 
primeru razveze zakonske zveze ali razhoda. Glede tega drži, da se zaradi zapletenosti 
obravnavanega predmeta ista zakonodajna ureditev hkrati dotika družinskega prava, davčnega 
prava in prava družb.

Organi za enakost

Predloge Komisije (člen 10), ki mešajo pristojnosti, kar zadeva človekove pravice in 
diskriminacijo na podlagi spola, je težko sprejeti. Enako obravnavanje moških in žensk 
zadeva vse ljudi – ne gre le za manjšine, ki so diskriminirane na podlagi drugih meril, kot so 
rasa, veroizpoved itd. Zato lahko za pravilno uporabo te direktive skrbi organ, ki je hkrati 
pristojen za direktive s področja enakega obravnavanja zaposlenih moških in žensk, ne pa 
organ, ki skrbi za varstvo človekovih pravic.

Zaključek

Direktiva iz leta 1986 ni dosegla zastavljenih ciljev, ker so bile njene določbe preveč 
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neodločne. Komisija si je s sedanjim predlogom še vedno postavila prenizke cilje, saj rešitve, 
ki jih predlaga, niso zelo zavezujoče. Z možnostjo izvzetja ter oprostitvijo od obveznosti 
vključitve v sistem socialnega varstva za samozaposlenega delavca in zlasti zakonca, ki 
samozaposleni osebi pomaga pri izvajanju njene dejavnosti, ni mogoče zagotoviti enakega 
obravnavanja moških in žensk.

Treba se je zavedati, da stališče držav članic glede potrebe po izboljšanju pravnega okvira, da 
bi zagotovili pravilno uporabo načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo 
samostojno dejavnost, in njihovih zakoncev ali priznanih partnerjev, ki jim pri tem pomagajo, 
še zdaleč ni enotno.
Vendar kljub zelo različnim stališčem poklicnih organizacij na eni strani in zainteresiranih 
nevladnih organizacij na drugi strani, ki jih je treba upoštevati, ne bi smel biti onemogočen 
razumen konsenz, s katerim bi bilo mogoče to direktivo sprejeti v prvi obravnavi še pred 
evropskimi volitvami.
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