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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Elisabeth Schroedter

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Je nevyhnutné zabezpečiť, aby 
podmienky zakladania spoločnosti 
manželmi alebo životnými partnermi 
v zmysle vnútroštátneho práva neviedli 
k diskriminácii na základe manželského 
alebo rodinného stavu.

(12) Je nevyhnutné zabezpečiť, aby 
podmienky zakladania spoločnosti 
manželmi a životnými partnermi v zmysle 
vnútroštátneho práva neviedli 
k diskriminácii na základe manželského 
alebo rodinného stavu. Ak sa v tejto 
smernici použijú pojmy „rodinný stav“ 
a „rodinný podnik“, zohľadnia sa pritom 
registrované partnerstvá v zmysle súdnych 
rozsudkov Európskeho súdneho dvora. 

Or. de

Odôvodnenie

Táto zmena uvádza do praxe rozsudok Európskeho súdneho dvora z 1. 4. 2008 vo veci C-
267/06 Tadao Maruko. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Elisabeth Schroedter

Návrh smernice
Článok 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Za „rodinný podnik“ sa považuje každá 
spoločnosť založená manželmi 
a životnými partnermi uznanými v zmysle 
vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré 
nevedie k diskriminácii na základe 
manželského alebo rodinného stavu. 
Uznanie registrovaných partnerstiev 
sa zakladá na príslušných súdnych 
rozsudkoch Európskeho súdneho dvora. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Edit Bauer

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Dávka uvedená v odseku 2 sa pokladá za 
primeranú vtedy, ak zabezpečuje príjem 
prinajmenšom rovnocenný príjmu, ktorý by 
dotknutá osoba dostávala v prípade 
prerušenia svojej činnosti z dôvodov 
spojených s jej zdravotným stavom, alebo 
ak takýto príjem nie je ustanovený, 
akejkoľvek rovnocennej dávke ustanovenej 
vnútroštátnymi predpismi, s tým že 
podlieha prípadnému stropu ustanovenému 
vnútroštátnymi právnymi predpismi.

3. Dávka uvedená v odseku 2 sa pokladá za 
primeranú vtedy, ak zabezpečuje príjem 
prinajmenšom rovnocenný minimálnej 
mzde, ak to stanovujú vnútroštátne 
predpisy, alebo aspoň príjmu, ktorý by 
dotknutá osoba dostávala v prípade 
prerušenia svojej činnosti z dôvodov 
spojených s jej zdravotným stavom, alebo 
ak takýto príjem nie je ustanovený, 
akejkoľvek rovnocennej dávke ustanovenej 
vnútroštátnymi predpismi, s tým že 
podlieha prípadnému stropu ustanovenému 
vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Elisabeth Schroedter

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
na zabezpečenie toho, aby samostatne 
zárobkovo činné ženy a vypomáhajúce 
manželky mali, pokiaľ je to možné, ako 
alternatívu k dávke uvedenej v odseku 2 
prístup k službám zabezpečujúcim dočasné 
zastúpenie alebo k akýmkoľvek iným 
existujúcim vnútroštátnym sociálnym 
službám.

4. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
na zabezpečenie toho, aby samostatne 
zárobkovo činné ženy, vypomáhajúce 
manželky a registrované partnerky mali, 
pokiaľ je to možné, ako alternatívu k dávke 
uvedenej v odseku 2 prístup k službám 
zabezpečujúcim dočasné zastúpenie alebo 
k akýmkoľvek iným existujúcim 
vnútroštátnym sociálnym službám.
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