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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó támogatja az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti 
egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló bizottsági irányelvre irányuló javaslatot.

A kisegítő házastárs szerepét gyakran – igazságtalanul – magától értetődő, ingyenes 
feladatnak tekintik. 

Az 1986. december 11-i 86/613/EGK tanácsi irányelv célja a valamely önálló vállalkozói 
tevékenységet – ideértve a mezőgazdasági tevékenységet is – folytató férfiak és nők közötti 
egyenlő bánásmód elvének alkalmazása, valamint az anyaság védelme.  

A 86/613/EGK irányelv nem érte el azon célját, hogy megteremtse a kisegítő házastársak, 
ezek a valójában láthatatlan munkavállalók. világosan meghatározott szakmai státuszát és 
leszögezze jogaikat és a minimális garanciákat számukra.

A 86/613/EGK irányelv két különböző kategóriára terjed ki: 

1) az „önálló vállalkozókra”, azaz mindazokra, akik a nemzeti jog által meghatározott 
feltételek mellett, saját számlájukra folytatnak jövedelemszerző tevékenységet, ideértve a 
mezőgazdasági gazdálkodókat és a szellemi szabadfoglalkozásúakat is; 

2) házastársaikra, amennyiben nem alkalmazottak vagy a vállalkozásban tulajdonostársak, de 
rendszeresen, a nemzeti jog által meghatározott feltételek mellett vesznek részt az önálló 
vállalkozó személy tevékenységében, és vele azonos vagy kisegítő feladatokat látnak el.

2007 decemberében a Tanács felszólította a Bizottságot, hogy „mérlegelje a 86/613/EGK 
tanácsi irányelv felülvizsgálatának szükségességét az önálló vállalkozók és az őket segítő 
házastársuk anyasággal és apasággal kapcsolatos jogainak biztosítása érdekében”. 

2008 márciusában az Európai Parlament arra is felhívta a Bizottság figyelmét, hogy vizsgálja 
felül az irányelvet, különösen a mezőgazdaság területén tevékenykedő, segítő házastársak 
helyzetének javítása érdekében.

A Bizottság tehát független jogi szakértőket kért fel hatásvizsgálati jelentés készítésére, hogy 
ellenőrizze, az irányelvnek köszönhető módosítások javíthatják-e a férfiak és nők közötti 
egyenlő bánásmódra irányuló elv alkalmazását és növelni tudják-e a nők részvételi arányát az 
önálló vállalkozói tevékenységben.

A jelentés arra a következtetésre jutott, hogy a nem kötelező erejű intézkedéseket fenn kell 
tartani. Levonta továbbá azt a következtetést, hogy a célkitűzéseket leginkább 
megvalósíthatóvá tevő lehetőség a 86/613/EGK irányelv módosítására vonatkozó javaslat 
lenne. Ez utóbbinak az alábbi elemeket kell magában foglalnia:
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•  lehetőség a valamely önálló vállalkozói tevékenységet folytató nők számára, hogy szülői 
szabadságot vehessenek ki, legfeljebb 14 hétre, de 2 hétre kötelező jelleggel, 

•  a kisegítő házastársak joga, hogy a független munkavállalókkal azonos 
társadalombiztosítási rendelkezések legyenek rájuk is érvényesek, 

•  az irányelv hatálya alá eső területen az esélyegyenlőségi kérdésekben illetékes nemzeti 
szervek hatáskörrel való felruházása.     

Ez az irányelvre irányuló javaslat, amelynek jogalapja az EK-Szerződés 141. cikke, azzal a 
céllal született, hogy hatályon kívül helyezze a 86/613/EGK irányelvet, és rendelkezzék a 
2006/54/EK, 2004/113/EK és 79/7/EGK irányelvek által nem rendezett kérdésekről.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A kisegítő házastárs szerepét gyakran 
– igazságtalanul – magától értetődő, 
ingyenes feladatnak tekintik.  

Or. fr

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. A kisegítő házastársaknak világosan 
meghatározott szakmai státuszt kell 
biztosítani és meg kell határozni jogaikat.

Or. fr
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy minden 
személy, akit saját állítása szerint az 
egyenlő bánásmód elvének be nem tartása 
miatt sérelem vagy kár ért, az ebből az 
irányelvből eredő igényeit bírói vagy 
közigazgatási úton – a tagállamok által 
szükségesnek vélt esetben akár békéltető 
eljárás útján is – érvényesíthesse annak a 
viszonynak a megszűnte után is, amelyben 
a megkülönböztetés állítólagosan történt.

1. A tagállamok biztosítják, hogy minden 
személy, akit saját állítása szerint az 
egyenlő bánásmód elvének be nem tartása 
miatt sérelem vagy kár ért, az ebből az 
irányelvből eredő igényeit bírói vagy 
közigazgatási úton – a tagállamok által 
szükségesnek vélt esetben akár békéltető 
eljárás útján is – hatékonyan
érvényesíthesse annak a viszonynak a 
megszűnte után is, amelyben a 
megkülönböztetés állítólagosan történt.

Or. fr

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok kijelölnek egy vagy több 
olyan testületet, illetve megteszik az ezek 
létrehozásához szükséges intézkedéseket, 
amelyek minden személy számára 
elősegítik, elemzik, ellenőrzik és 
támogatják az egyenlő, nemi alapon 
történő megkülönböztetéstől mentes 
bánásmódot. Ezek a szervek akár az emberi 
jogok vagy az egyének jogainak védelmére 
vagy az egyenlő bánásmód elvének 
végrehajtásának biztosítására nemzeti 
szinten hivatott intézmények részét is 
képezhetik.

1. A tagállamok olyan testületet vagy 
testületeket jelölnek ki, valamint megteszik 
a szükséges intézkedéseket, amely 
testületek minden személy számára 
elősegítik, elemzik, ellenőrzik és 
hatékonyan támogatják az egyenlő, nemi 
megkülönböztetéstől mentes bánásmódot. 
Ezek a szervek akár az emberi jogok vagy 
az egyének jogainak védelmére vagy az 
egyenlő bánásmód elvének 
végrehajtásának biztosítására nemzeti 
szinten hivatott intézmények részét is 
képezhetik.

Or. fr
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) független vizsgálatok elvégzése a 
megkülönböztetés tárgyában;

b) független vizsgálatok elvégzése a 
megkülönböztetés tárgyában az adott 
gazdasági és szociális keretek között;

Or. fr

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az érintett 
személyeket a tagállam egész területén 
megfelelő eszközök segítségével 
tájékoztatják az ezen irányelv alapján 
hozott rendelkezésekről, valamint a már 
hatályos, vonatkozó rendelkezésekről.

A tagállamok biztosítják, hogy az érintett 
személyeket a tagállam egész területén 
megfelelő eszközök, többek között az 
internet segítségével tájékoztatják az ezen 
irányelv alapján hozott rendelkezésekről, 
valamint a már hatályos, vonatkozó 
rendelkezésekről.

Or. fr
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