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Predlog spremembe 18
Elisabeth Schroedter

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Zagotoviti je treba, da ni 
diskriminacije na podlagi zakonskega stanu 
ali družinskega statusa v zvezi s pogoji za 
ustanovitev družbe med zakoncema ali
življenjskima partnerjema, če nacionalna 
zakonodaja priznava tako partnerstvo.

(12) Zagotoviti je treba, da ni 
diskriminacije na podlagi zakonskega stanu 
ali družinskega statusa v zvezi s pogoji za 
ustanovitev družbe med zakoncema in med
življenjskima partnerjema, če nacionalna 
zakonodaja priznava tako partnerstvo. Z 
uporabo izrazov „družinski status“ in 
„družinsko podjetje“ v tej direktivi se 
upošteva priznavanje partnerske zveze v 
skladu s sodbami Sodišča Evropskih 
skupnosti.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s sodbo Sodišča z dne 1. aprila 2008 v zadevi C-267/06 
Tadao Maruko.

Predlog spremembe 19
Elisabeth Schroedter

Predlog direktive
Člen 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kot „družinsko podjetje“ se šteje skupno 
ustanovljeno podjetje med zakoncema 
oziroma življenjskima partnerjema, če 
nacionalna zakonodaja priznava tako 
partnerstvo, ki ne vodi v diskriminacijo na 
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podlagi zakonskega stanu ali družinskega 
statusa. Priznavanje partnerske zveze 
temelji na ustreznih sodbah Sodišča 
Evropskih skupnosti. 

Or. de

Predlog spremembe 20
Edit Bauer

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Nadomestilo iz odstavka 2 se šteje za 
ustrezno, če zagotavlja dohodek, ki je vsaj 
enak tistemu, ki bi ga zadevna oseba 
prejela v primeru prekinitve svojih 
dejavnosti zaradi razlogov, ki so povezani 
z njenim zdravstvenim stanjem, ali, če to ni 
mogoče, kakršnemu koli nadomestilu, 
določenemu z nacionalno zakonodajo, v 
skladu s kakršno koli zgornjo mejo, ki je 
določena z nacionalno zakonodajo.

3. Nadomestilo iz odstavka 2 se šteje za 
ustrezno, če zagotavlja dohodek, ki je enak 
vsaj minimalni plači, če je predpisana v 
nacionalni zakonodaji, ali vsaj tistemu, ki 
bi ga zadevna oseba prejela v primeru 
prekinitve svojih dejavnosti zaradi 
razlogov, ki so povezani z njenim 
zdravstvenim stanjem, ali, če to ni mogoče, 
kakršnemu koli nadomestilu, določenemu z 
nacionalno zakonodajo, v skladu s kakršno 
koli zgornjo mejo, ki je določena z 
nacionalno zakonodajo.

Or. en

Predlog spremembe 21
Elisabeth Schroedter

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, ki zagotavljajo, da imajo 
samozaposlene delavke in zakonske 
partnerke, ki samozaposlenim osebam 
pomagajo pri izvajanju njihove dejavnosti, 
čim boljši dostop do služb, ki ponujajo 

4. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, ki zagotavljajo, da imajo 
samozaposlene delavke, zakonske in 
življenjske partnerke, ki samozaposlenim 
osebam pomagajo pri izvajanju njihove 
dejavnosti, dostop do služb, ki ponujajo 
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začasno nadomeščanje, ali nacionalnih 
socialnih služb kot nadomestne možnosti 
za nadomestilo iz odstavka 2.

začasno nadomeščanje, ali nacionalnih 
socialnih služb kot nadomestne možnosti 
za nadomestilo iz odstavka 2.

Or. de
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