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Ændringsforslag 18
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er nødvendigt at sikre, at der ikke 
finder forskelsbehandling sted på grundlag 
af ægteskabelig eller familiemæssig 
stilling, for så vidt angår betingelserne for 
at oprette en virksomhed mellem 
ægtefæller eller livspartnere, hvor disse 
anerkendes i national lov.

(12) Det er nødvendigt at sikre, at der ikke 
finder forskelsbehandling sted på grundlag 
af ægteskabelig eller familiemæssig 
stilling, for så vidt angår betingelserne for 
at oprette en virksomhed mellem 
ægtefæller og registrerede partnere, hvor 
disse anerkendes i national lov. Hvor 
begreberne "familiemæssig stilling" og 
"familievirksomhed" anvendes i dette 
direktiv, anerkendes registrerede 
partnerskaber i henhold til EF-
Domstolens afgørelser.

Or. de

Begrundelse

Med denne ændring gennemføres EF-Domstolens dom af 1. april 2008 i sag C-267/06 Tadao 
Maruko.

Ændringsforslag 19
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som "familievirksomhed" anerkendes 
alle fælles grundlæggelser af en 
virksomhed af ægtefæller og registrerede 
partnere, hvor disse anerkendes af 
national lov, som ikke fører til 
diskriminering på grund af ægteskabelig 
eller familiemæssig stilling.
Anerkendelsen af registrerede 
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partnerskaber bygger på de relevante 
domme fra EF-Domstolen.

Or. de

Ændringsforslag 20
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 2 omhandlede ydelse betragtes 
som passende, hvis den sikrer indkomst på 
et niveau, der mindst svarer til, hvad den 
berørte person ville modtage under 
sygeorlov, eller hvis dette ikke finder 
anvendelse, enhver anden tilsvarende 
ydelse i national lov, eventuelt inden for et 
loft fastsat i henhold til den nationale 
lovgivning.

3. Den i stk. 2 omhandlede ydelse betragtes 
som passende, hvis den sikrer indkomst på 
et niveau, der mindst svarer til 
mindstelønnen, hvis en sådan er fastsat i 
den nationale lovgivning, eller mindst til, 
hvad den berørte person ville modtage 
under sygeorlov, eller hvis dette ikke finder 
anvendelse, enhver anden tilsvarende 
ydelse i national lov, eventuelt inden for et 
loft fastsat i henhold til den nationale 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 21
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende og 
medhjælpende ægtefæller så vidt muligt
har adgang til en afløsningsordning eller 
eksisterende nationale sociale 
tjenesteydelser som et alternativ til den i
stk. 2 omhandlede ydelse.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at kvindelige 
selvstændige erhvervsdrivende og 
medhjælpende ægtefæller og registrerede 
partnere har adgang til en 
afløsningsordning eller eksisterende 
nationale sociale tjenesteydelser som et 
alternativ til den i stk. 2 omhandlede 
ydelse.
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