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Изменение 18
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Необходимо е да се гарантира, че 
няма дискриминация, основана на 
брачното или семейното положение че
по отношение на условията за създаване 
на дружество от съпрузи или от 
партньори на семейни начала, когато те 
са законни по силата на националното 
законодателство.

(12) Необходимо е да се гарантира, че 
няма дискриминация, основана на 
брачното или семейното положение по 
отношение на условията за създаване на 
дружество от съпрузи и от партньори на 
семейни начала, когато те са законни по 
силата на националното 
законодателство. В случай че в 
настоящата директива са използвани
термините „семейно положение“ и
„семейно предприятие“, се взема под 
внимание признаването на 
партньорствата на семейни начала
съгласно решенията на Съда на 
Европейските общности

Or. de

Обосновка

Настоящото изменение прилага решението на Съда на Европейските общности от 
01.04.2008 г. по дело „C-267/06 Tadao Maruko”.

Изменение 19
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За „семейни предприятия” се 
признават всички предприятия, 
учредени съвместно от съпрузи и 
партньори, съжителстващи на 
семейни начала, признати съгласно 
вътрешно законодателство, които не 
водят до дискриминация въз основа на 
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брачно или семейно положение. 
Признаването на партньорства на 
семейни начала се основава на 
съответните решения на Съда на 
Европейските общности. 

Or. de

Изменение 20
Edit Bauer

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Предложение на Комисията Изменение

3. Обезщетението, посочено в параграф 
2, се счита за достатъчно, ако гарантира 
доход, най-малкото равностоен на онзи, 
който съответното лице би получавало в 
случай на прекъсване на работа по 
здравословни причини или, ако не е 
приложимо, всякакво равностойно 
обезщетение, определено от 
националното законодателство, до 
евентуалния максимален размер, 
определен от националното 
законодателство.

3. Обезщетението, посочено в параграф 
2, се счита за достатъчно, ако гарантира 
доход, най-малкото равностоен на
минималното възнаграждение, ако е 
определено в национално 
законодателство, или най-малко на
онзи, който съответното лице би 
получавало в случай на прекъсване на 
работа по здравословни причини или, 
ако не е приложимо, всякакво 
равностойно обезщетение, определено 
от националното законодателство, до 
евентуалния максимален размер, 
определен от националното 
законодателство.

Or. en

Изменение 21
Elisabeth Schroedter

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4

Предложение на Комисията Изменение

(4) Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки да гарантират, че 

(4) Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки да гарантират, че 
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самостоятелно заетите жени и
помагащите съпруги имат възможно 
най-голям достъп до услуги, които 
осигуряват временно заместване или до 
всякакви съществуващи национални 
социални услуги, като алтернатива на 
обезщетението, посочено в параграф 2.

самостоятелно заетите жени и 
помагащите съпруги и партньорки, 
съжителстващи на семейни начала,
имат възможно най-голям достъп до 
услуги, които осигуряват временно 
заместване или до всякакви 
съществуващи национални социални 
услуги, като алтернатива на 
обезщетението, посочено в параграф 2.

Or. de


	763220bg.doc

