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Ändringsförslag 18
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det måste slås fast att ingen 
diskriminering på grundval av civilstånd 
eller annan familjeställning får förekomma 
med avseende på villkoren för att starta ett 
bolag mellan makar eller personer som 
likställs med makar i nationell lagstiftning.

(12) Det måste slås fast att ingen 
diskriminering på grundval av civilstånd 
eller annan familjeställning får förekomma 
med avseende på villkoren för att starta ett 
bolag mellan makar och personer som 
likställs med makar i nationell lagstiftning. 
Om begreppen ”familjeställning” och 
”familjeföretag” används i detta direktiv 
beaktas samtidigt erkännandet av 
personer som likställs med makar i 
enlighet med EG-domstolens beslut.

Or. de

Motivering

Denna ändring innebär ett genomförande av EG-domstolens dom av den 1 april 2008 i mål 
C-267/06 (Tadao Maruko).

Ändringsförslag 19
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2b
Alla bolag som startas mellan makar och 
personer som likställs med makar i 
nationell lagstiftning erkänns som 
”familjeföretag”, förutsatt att 
upprättandet av verksamheten inte leder 
till diskriminering på grundval av 
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civilstånd eller annan familjeställning. 
Erkännandet av personer som likställs 
med makar bygger på motsvarande domar 
från EG-domstolen. 

Or. de

Ändringsförslag 20
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den ersättning som avses i punkt 2 ska 
anses skälig om den garanterar minst 
samma inkomst som vederbörande skulle 
ha uppburit vid arbetsuppehåll av 
hälsoskäl, eller om detta inte är tillämpligt, 
en likvärdig ersättning som är fastställd i 
nationell lagstiftning, med förbehåll för ett 
eventuellt ersättningstak som fastställts i 
nationell lagstiftning.

3. Den ersättning som avses i punkt 2 ska 
anses skälig om den garanterar minst 
minimilön, om en sådan fastställts i 
nationell lagstiftning, eller minst samma 
inkomst som vederbörande skulle ha 
uppburit vid arbetsuppehåll av hälsoskäl, 
eller om detta inte är tillämpligt, en 
likvärdig ersättning som är fastställd i 
nationell lagstiftning, med förbehåll för ett 
eventuellt ersättningstak som fastställts i 
nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 21
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare och medhjälpande makar så 
vitt möjligt har tillgång till tjänster som 
tillhandahåller en tillfällig ersättare, eller 
till befintliga nationella sociala tjänster, 
som alternativ till den i punkt 2 föreskrivna 

4. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att kvinnliga 
egenföretagare, medhjälpande makar och 
personer som likställs med makar så vitt 
möjligt har tillgång till tjänster som 
tillhandahåller en tillfällig ersättare, eller 
till befintliga nationella sociala tjänster, 
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ersättningen. som alternativ till den i punkt 2 föreskrivna 
ersättningen.

Or. de
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