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Módosítás 18
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Biztosítani kell, hogy ne történhessen 
családi állapot alapján történő 
megkülönböztetés a házastársak vagy a 
nemzeti jog által elismert élettársak közös 
vállalkozásának létrehozására vonatkozó 
feltételek esetén.

(12) Biztosítani kell, hogy ne történhessen 
családi állapot alapján történő 
megkülönböztetés a házastársak és a 
nemzeti jog által elismert élettársak közös 
vállalkozásának létrehozására vonatkozó 
feltételek esetén. Amikor ebben az 
irányelvben a „családi állapot” és a 
„családi vállalkozás” fogalmát 
alkalmazzák, akkor az Európai Bíróság 
ítéleteinek megfelelően figyelembe veszik 
az élettársi kapcsolatok elismerését.

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás az Európai Bíróságnak a C-267/06 sz. Tadao Maruko ügyben 2008.4.1-jén 
hozott ítéletét hajtja végre.

Módosítás 19
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
2 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Családi vállalkozásként” ismerik el a 
közös vállalkozások házastársak és 
nemzeti jog által elismert élettársak általi 
összes olyan létrehozását, amely nem jár a 
családi állapot alapján történő 
megkülönböztetéssel. Az élettársi 
kapcsolatok elismerése az Európai 
Bíróság megfelelő ítéletein alapul.

Or. de
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Módosítás 20
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett juttatás 
akkor tekinthető megfelelőnek, ha legalább 
azzal egyenértékű jövedelmet biztosít, 
amelyet az érintett munkavállaló 
tevékenységének egészségi okokból 
történő megszakítása esetén kapna, egyéb 
esetben pedig, ha megegyezik egy 
tetszőleges, nemzeti jogszabályok szerint 
meghatározott megfelelő juttatás szintjével, 
a nemzeti jogszabályokban esetlegesen 
meghatározott maximális összeghatárig.

(3) A (2) bekezdésben említett juttatás 
akkor tekinthető megfelelőnek, ha legalább
a minimálbérrel, amennyiben nemzeti 
jogszabályokban meghatároztak 
minimálbért, vagy legalább azzal 
egyenértékű jövedelmet biztosít, amelyet 
az érintett munkavállaló tevékenységének 
egészségi okokból történő megszakítása 
esetén kapna, egyéb esetben pedig, ha 
megegyezik egy tetszőleges, nemzeti 
jogszabályok szerint meghatározott 
megfelelő juttatás szintjével, a nemzeti 
jogszabályokban esetlegesen 
meghatározott maximális összeghatárig.

Or. en

Módosítás 21
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
nők esetében az önálló vállalkozók és a 
segítő házastársak a (2) bekezdésben 
említett juttatás alternatívájaként lehetőség 
szerint hozzáférjenek az ideiglenes 
helyettesítést biztosító vagy bármely 
meglévő nemzeti szociális 
szolgáltatásokhoz.

(4) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
nők esetében az önálló vállalkozók és a 
segítő házastársak és élettársak a (2) 
bekezdésben említett juttatás 
alternatívájaként hozzáférjenek az 
ideiglenes helyettesítést biztosító vagy 
bármely meglévő nemzeti szociális 
szolgáltatásokhoz.

Or. de
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