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Retsudvalget, som jeg har den ære at være formand for, har gennemgået ovennævnte forslag i 

henhold til artikel 87 om omarbejdning i Parlamentets forretningsorden. 
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Denne artikels stk. 3 lyder som følger:  

"3. Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke 

indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, 

underretter udvalget det kompetente udvalg herom. 

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder 

betingelserne i artikel 156 og 157, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder 

ændringer. 

Agter det kompetente udvalg dog i overensstemmelse med punkt 8 i den interinstitutionelle 

aftale også at stille ændringsforslag til de kodificerede dele af forslaget, underretter det 

omgående Rådet og Kommissionen om sine planer, og sidstnævnte bør inden afstemningen, 

jf. artikel 54, meddele udvalget, hvilken holdning den har til ændringsforslagene, og hvorvidt 

den agter at tage forslaget om omarbejdning tilbage." 

På baggrund af udtalelsen fra Juridisk Tjeneste, hvis repræsentanter har deltaget i møderne i 

den rådgivende gruppe, der har undersøgt forslaget om omarbejdning, og på linje med 

ordførerens henstillinger, mener Retsudvalget, at forslaget ikke indeholder andre 

indholdsmæssige ændringer end dem, der er identificeret som sådanne i forslaget og i den 

rådgivende gruppes udtalelse, og at forslaget hvad angår kodifikationen af de uændrede 

bestemmelser i de tidligere retsakter rent faktisk udelukkende består i kodifikation af de 

eksisterende retsakter. 

 

Retsudvalget mener desuden, jf. artikel 87, at de tekniske tilpasninger, der er foreslået i den 

ovennævnte rådgivende gruppes udtalelse, er nødvendige for at sikre forslagets 

overensstemmelse med bestemmelserne om omarbejdning. 

 

Efter at have behandlet spørgsmålet på sit møde den 17. maj 2010 henstiller Retsudvalget 

enstemmigt1, at Deres udvalg i sin egenskab af korresponderende udvalg behandler 

ovennævnte forslag i tråd med Retsudvalgets forslag og i overensstemmelse med 

forretningsordenens artikel 87. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Klaus-Heiner LEHNE 

 

 

 

Bilag: den rådgivende gruppes udtalelse. 

                                                 
1 Til stede ved den endelige afstemning: Luigi Berlinguer (formand), Raffaele Baldassarre (næstformand), 

Evelyn Regner (næstformand), Sebastian Valentin Bodu (næstformand), Françoise Castex, Christian Engström, 

Marielle Gallo, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico 

Speroni, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka. 



 

RR\815404DA.doc 3/4 PE438.475v02-00 

 DA 

 

 

 
 
 
DE JURIDISKE TJENESTERS 
RÅDGIVENDE GRUPPE 

 

  Bruxelles, den 7. maj 2009 

UDTALELSE 

 TIL EUROPA-PARLAMENTET 

  RÅDET 

  KOMMISSIONEN 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af forsinket 

betaling i handelstransaktioner  

KOM(2009)0126 af 8.4.2009 – 2009/0054(COD) 

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 

omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de 

juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 26. april 2009 

bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen. 

Under behandlingen1 af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 

omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om 

bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner konstaterede den rådgivende gruppe, 

at følgende dele af teksten til det omarbejdede forslag skulle have været markeret med den 

gråskravering, der generelt anvendes til at markere indholdsmæssige ændringer: 

- i betragtning 15 den foreslåede ændring af ordene “som følge af” til ordene ”i forbindelse 

med” 

- i artikel 9, stk. 1, ordet “normalt” (som er markeret med tilpasningsmarkøren ”dobbelt 

gennemstregning”) 

- i artikel 9 den eksisterende ordlyd af artikel 5, stk. 4, i direktiv 2000/35/EF, som helt er 

markeret med tilpasningsmarkøren ”dobbelt gennemstregning”. 

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke 

indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den 

rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i 

den tidligere retsakt sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation 

af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer. 

 

C. PENNERA    J.-C. PIRIS    C.-F. DURAND 

Juridisk rådgiver   Juridisk rådgiver   Generaldirektør 

                                                 
1 Den rådgivende gruppe havde den engelske, franske og tyske sprogudgave til rådighed og benyttede den 

engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen. 
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(Vedrører alle sprogversioner.) 


