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Amendement 18
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Gewaarborgd moet worden dat de 
voorwaarden voor de oprichting van een 
bedrijf door echtgenoten, respectievelijk
overeenkomstig de nationale wetgeving 
erkende levenspartners, geen discriminatie 
op grond van echtelijke staat of 
gezinssituatie mogelijk maken.

(12) Gewaarborgd moet worden dat de 
voorwaarden voor de oprichting van een 
bedrijf door echtgenoten en
overeenkomstig de nationale wetgeving 
erkende levenspartners, geen discriminatie 
op grond van echtelijke staat of 
gezinssituatie mogelijk maken. Bij het 
gebruik van de begrippen "gezinssituatie" 
en "gezinsbedrijf" in deze richtlijn moet 
rekening worden gehouden met de 
erkenning van levenspartnerschappen 
zoals vastgesteld in de arresten van het 
Europees Hof van Justitie.

Or. de

Motivering

Dit amendement zorgt voor de omzetting van het arrest van het Europees Hof van Justitie van 
1 april 2008 in de zaak C-267/06, Tadao Maruko.

Amendement 19
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als "gezinsbedrijf" worden alle bedrijven 
beschouwd die door echtgenoten en 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
erkende levenspartners zijn opgericht, en 
die geen discriminatie op grond van 
echtelijke staat of gezinssituatie mogelijk 
maken. De erkenning van 
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levenspartnerschappen wordt vastgesteld 
in de overeenkomstige arresten van het 
Europees Hof van Justitie.

Or. de

Amendement 20
Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2 bedoelde uitkering wordt als 
adequaat beschouwd, wanneer zij een 
inkomen waarborgt dat ten minste gelijk is 
aan het inkomen dat de betrokken 
werkneemster zou ontvangen in geval van 
een onderbreking van haar werkzaamheden 
om gezondheidsredenen of, indien niet van 
toepassing, aan een andere op nationaal 
niveau vastgestelde gelijkwaardige 
uitkering, binnen de grenzen van een 
eventueel door de nationale wetten bepaald 
maximum.

3. De in lid 2 bedoelde uitkering wordt als 
adequaat beschouwd, wanneer zij een 
inkomen waarborgt dat ten minste gelijk is 
aan het minimumloon indien de nationale 
wetgeving daarin voorziet, of ten minste 
gelijk is aan het inkomen dat de betrokken 
werkneemster zou ontvangen in geval van 
een onderbreking van haar werkzaamheden 
om gezondheidsredenen of, indien niet van 
toepassing, aan een andere op nationaal 
niveau vastgestelde gelijkwaardige 
uitkering, binnen de grenzen van een 
eventueel door de nationale wetten bepaald 
maximum.

Or. en

Amendement 21
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen zodat vrouwelijke 
zelfstandigen en meewerkende echtgenoten 
aanspraak kunnen maken op 
vervangingsdiensten of bestaande sociale 

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen zodat vrouwelijke 
zelfstandigen, meewerkende echtgenoten
en levenspartners aanspraak kunnen 
maken op vervangingsdiensten of 



AM\763220NL.doc 5/5 PE418.266v01-00

NL

diensten als alternatief voor de in lid 2 
bedoelde uitkering.

bestaande sociale diensten als alternatief 
voor de in lid 2 bedoelde uitkering.

Or. de
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