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Ændringsforslag 7
Carlo Casini

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er nødvendigt at sikre, at der ikke 
finder forskelsbehandling sted på grundlag 
af ægteskabelig eller familiemæssig 
stilling, for så vidt angår betingelserne for 
at oprette en virksomhed mellem 
ægtefæller eller livspartnere, hvor disse 
anerkendes i national lov.

(12) Det er nødvendigt at sikre, at der ikke 
finder forskelsbehandling sted på grundlag 
af familiemæssig stilling, for så vidt angår 
betingelserne for at oprette en virksomhed.

Or. it

Begrundelse

Begrebet "forskelsbehandling på grundlag af familiemæssig stilling" er diskutabelt og 
risikerer at få konsekvenser på det familieretlige område, som udelukkende henhører under 
medlemsstaternes kompetence.

Ændringsforslag 8
Carlo Casini

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "medhjælpende ægtefæller": 
selvstændige erhvervsdrivendes ægtefæller 
eller livspartnere, hvor disse anerkendes i 
national lov, der uden at være 
lønmodtagere eller forretningspartnere 
sædvanligvis og på vilkår fastsat i den 
nationale lovgivning deltager i arbejdet i 
den selvstændige erhvervsdrivendes 
virksomhed og udfører de samme eller 
supplerende arbejdsopgaver;

b) "medhjælpende ægtefæller": ægtefæller, 
der uden at være lønmodtagere eller 
forretningspartnere sædvanligvis og på 
vilkår fastsat i den nationale lovgivning 
deltager i arbejdet i den selvstændige 
erhvervsdrivendes virksomhed og udfører 
de samme eller supplerende 
arbejdsopgaver;

Or. it
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Begrundelse

Den foretagne ændring har konsekvenser på det familieretlige område, som udelukkende 
henhører under medlemsstaternes kompetence. I henhold til subsidiaritetsprincippet og 
medlemsstaternes kompetence er det nødvendigt at overlade det til medlemsstaterne selv evt. 
at tage højde for en ligestilling af ægtefæller og livspartnere på dette område.

Ændringsforslag 9
Alin Lucian Antochi

Forslag til direktiv
Artikel 3 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Princippet om ligebehandling indebærer, 
at der ikke finder nogen form for 
forskelsbehandling sted på grund af køn, 
hverken direkte eller indirekte, blandt 
andet under henvisning til ægteskabelig 
eller familiemæssig stilling, navnlig for så 
vidt angår oprettelse, indretning eller 
udvidelse af en virksomhed samt 
påbegyndelse eller udvidelse af enhver 
anden form for selvstændig 
erhvervsvirksomhed.

1. Princippet om ligebehandling indebærer, 
at der ikke finder nogen form for 
forskelsbehandling sted på grund af køn, 
hverken direkte eller indirekte, blandt 
andet under henvisning til ægteskabelig 
eller familiemæssig stilling, eller på 
baggrund af race, tro, alder, handicap 
eller seksuel orientering, navnlig for så 
vidt angår oprettelse, indretning eller 
udvidelse af en virksomhed samt 
påbegyndelse eller udvidelse af enhver 
anden form for selvstændig 
erhvervsvirksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 10
Alin Lucian Antochi

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af de særlige betingelser for 
adgang til visse erhverv, der gælder på 
samme måde for begge køn, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til, at betingelserne for 
oprettelse af et selskab mellem ægtefæller 
eller livspartnere, hvor disse anerkendes i 

Med forbehold af de særlige betingelser for 
adgang til visse erhverv, der gælder på 
samme måde for begge køn, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til, at betingelserne for 
oprettelse af et selskab mellem ægtefæller 
eller livspartnere, hvor disse anerkendes i 
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national lov, ikke er mere restriktive end 
betingelserne for oprettelse af et selskab 
sammen med andre personer.

national lov, ikke er mere restriktive end 
betingelserne for oprettelse af et selskab 
sammen med andre personer, og at deres 
fælles ejerskab og ansvar anerkendes.

Or. en

Ændringsforslag 11
Carlo Casini

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af de særlige betingelser for 
adgang til visse erhverv, der gælder på 
samme måde for begge køn, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til, at betingelserne for 
oprettelse af et selskab mellem ægtefæller 
eller livspartnere, hvor disse anerkendes i 
national lov, ikke er mere restriktive end 
betingelserne for oprettelse af et selskab 
sammen med andre personer.

Med forbehold af de særlige betingelser for 
adgang til visse erhverv, der gælder på 
samme måde for begge køn, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til, at betingelserne for 
oprettelse af et selskab mellem ægtefæller 
ikke er mere restriktive end betingelserne 
for oprettelse af et selskab sammen med 
andre personer.

Or. it

Begrundelse

Den foretagne ændring har konsekvenser på det familieretlige område, som udelukkende 
henhører under medlemsstaternes kompetence. I henhold til subsidiaritetsprincippet og 
medlemsstaternes kompetence er det nødvendigt at overlade det til medlemsstaterne selv evt. 
at tage højde for en ligestilling af ægtefæller og livspartnere på dette område.

Ændringsforslag 12
Alin Lucian Antochi

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige Medlemsstaterne træffer de nødvendige 

Adlib Express Watermark



PE421.341v01-00 6/6 AM\774251DA.doc

DA

foranstaltninger til at sikre, at 
medhjælpende ægtefæller efter anmodning 
har mindst samme beskyttelsesniveau som 
selvstændige erhvervsdrivende på samme 
betingelser som selvstændige 
erhvervsdrivende.

foranstaltninger til at sikre, at 
medhjælpende ægtefæller efter anmodning 
har mindst samme beskyttelsesniveau som 
selvstændige erhvervsdrivende på samme 
betingelser som selvstændige 
erhvervsdrivende, herunder 
socialsikringsbidragsniveauet, som bør 
være resultatet af en fælles aftale mellem 
den medhjælpende ægtefælle og 
iværksætteren, hvor der fuldt ud tages 
højde for de økonomiske og sociale 
betragtninger.

Or. en

Ændringsforslag 13
Alin Lucian Antochi

Forslag til direktiv
Artikel 10 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger et eller flere 
organer til fremme, evaluering og 
overvågning af samt til støtte for 
ligebehandling af kvinder og mænd uden 
forskelsbehandling på grund af køn og de 
træffer de fornødne foranstaltninger hertil. 
Disse organer kan indgå som en del af 
institutioner, der på nationalt plan har til 
opgave at forsvare menneskerettighederne 
eller beskytte enkeltpersoners rettigheder 
eller gennemføre princippet om 
ligebehandling.

1. Medlemsstaterne udpeger et eller flere 
organer til fremme, evaluering og 
overvågning af samt til støtte for 
ligebehandling af kvinder og mænd uden 
forskelsbehandling på grund af køn og de 
træffer de fornødne foranstaltninger hertil. 
Disse organer kan indgå som en del af 
institutioner, der på nationalt plan har til 
opgave at forsvare menneskerettighederne 
eller beskytte enkeltpersoners rettigheder 
eller gennemføre princippet om 
ligebehandling, hvad enten der er tale om
selvstændige erhvervsdrivende, 
medhjælpende ægtefæller eller ganske 
enkelt arbejdstagere.

Or. en
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