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Pozměňovací návrh 18
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k 
žádné diskriminaci na základě 
manželského nebo rodinného stavu, pokud 
jde o podmínky pro založení společnosti 
mezi manželem a manželkou nebo
životními partnery, jsou-li uznáni podle 
vnitrostátních právních předpisů.

(12) Je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k 
žádné diskriminaci na základě 
manželského nebo rodinného stavu, pokud 
jde o podmínky pro založení společnosti 
mezi manželem a manželkou a mezi 
registrovanými partnery, jsou-li uznáni 
podle vnitrostátních právních předpisů. 
Budou-li se v této směrnici používat 
výrazy „rodinný stav“ a „rodinný 
podnik“, bude přitom zohledněno uznání 
registrovaného partnerství v rámci 
judikatury Evropského soudního dvora.

Or. de

Odůvodnění

Tato změna uvádí do praxe rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 1. 4. 2008 ve věci C-
267/06 Tadao Maruko.

Pozměňovací návrh 19
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Článek 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za „rodinný podnik“ se pokládá každá 
společnost založená manželem a 
manželkou a registrovanými partnery, 
jsou-li uznáni podle vnitrostátních 
právních předpisů, která nevede k 
diskriminaci na základě manželského 
nebo rodinného stavu. Uznání 
registrovaného partnerství se zakládá na 
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příslušné judikatuře Evropského 
soudního dvora 

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Edit Bauer

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Peněžitá dávka uvedená v odstavci 2 se 
považuje za přiměřenou, pokud zaručuje 
příjem alespoň rovnocenný tomu, který by 
dotčená osoba dostávala v případě 
přerušení jejích činností z důvodů 
souvisejících s jejím zdravotním stavem 
nebo, pokud toto není použitelné, jakékoliv 
rovnocenné peněžité dávce stanovené 
vnitrostátními právními předpisy, 
podléhající případnému stropu 
stanovenému vnitrostátními právními 
předpisy.

3. Peněžitá dávka uvedená v odstavci 2 se 
považuje za přiměřenou, pokud zaručuje 
příjem alespoň rovnocenný minimální 
mzdě, pokud je tato vnitrostátní právními 
předpisy stanovena, nebo alespoň 
takovému příjmu, který by dotčená osoba 
dostávala v případě přerušení jejích 
činností z důvodů souvisejících s jejím 
zdravotním stavem nebo, pokud toto není 
použitelné, jakékoliv rovnocenné peněžité 
dávce stanovené vnitrostátními právními 
předpisy, podléhající případnému stropu 
stanovenému vnitrostátními právními 
předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Elisabeth Schroedter

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby samostatně 
výdělečně činné ženy a vypomáhající 
manželky měly pokud možno přístup ke 
službám poskytujícím dočasnou náhradu 
nebo k jakýmkoli stávajícím vnitrostátním 

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro zajištění toho, aby samostatně 
výdělečně činné ženy, vypomáhající 
manželky a registrované partnerky měly 
přístup ke službám poskytujícím dočasnou 
náhradu nebo k jakýmkoli stávajícím 
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sociálním službám jako alternativě 
peněžité dávky uvedené v odstavci 2.

vnitrostátním sociálním službám jako 
alternativě peněžité dávky uvedené v 
odstavci 2.

Or. de
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