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Arvoisa puheenjohtaja 

Oikeudellisten asioiden valiokunta, jonka puheenjohtaja olen, on tarkastellut edellä mainittua 

ehdotusta työjärjestykseen sisällytetyn uudelleenlaatimista koskevan 87 artiklan mukaisesti. 



 

RR\815404FI.doc 2/4 PE438.475v03-00 

 FI 

Kyseisen artiklan 3 kohdassa todetaan seuraavaa:  

"Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita 

sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta 

vastaavalle valiokunnalle.  

Tässä tapauksessa asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 156 ja 

157 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia. 

Jos asiasta vastaava valiokunta kuitenkin aikoo toimielinten välisen sopimuksen 8 kohdan 

mukaisesti esittää tarkistuksia ehdotuksen kodifioituihin osiin, sen on ilmoitettava 

aikomuksestaan viipymättä neuvostolle ja komissiolle, jonka olisi ilmoitettava valiokunnalle 

kantansa tarkistuksiin ennen 54 artiklan mukaista äänestystä ja ilmoitettava samalla, aikooko 

se peruuttaa uudelleenlaaditun ehdotuksen." 

Oikeudellisen yksikön edustajat osallistuivat uudelleenlaadittua ehdotusta käsitelleen neuvoa-

antavan ryhmän kokouksiin. Oikeudellisen yksikön lausunnon johdosta ja valmistelijan 

antamia suosituksia noudattaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, että käsillä oleva 

ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai neuvoa-antavan ryhmän 

lausunnossa on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen 

muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä 

muuttamatta. 

Lisäksi 87 artiklan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, että edellä mainitun 

ryhmän lausunnossa ehdotetut tekniset mukautukset ovat välttämättömiä sen varmistamiseksi, 

että ehdotus on uudelleenlaatimista koskevien sääntöjen mukainen. 

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti siksi 17. toukokuuta 2010 pitämässään kokouksessa 

yksimielisesti1 suosittaa, että sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta asiasta vastaavana 

valiokuntana tarkastelee edellä mainittua ehdotusta ottaen huomioon oikeudellisten asioiden 

valiokunnan ehdotukset ja työjärjestyksen 87 artiklan määräykset.  

Kunnioittavasti 

Klaus-Heiner LEHNE 

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän lausunto. 

                                                 
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Luigi Berlinguer (puheenjohtajana), Raffaele 

Baldassarre (varapuheenjohtaja), Evelyn Regner (varapuheenjohtaja), Sebastian Valentin Bodu 

(varapuheenjohtaja), Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, 

Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka. 
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OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN 
NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ 

 

  Bryssel 07.05.2009 

LAUSUNTO 

 

     EUROOPAN PARLAMENTILLE, 

     NEUVOSTOLLE JA 

     KOMISSIOLLE 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaupallisissa toimissa 

tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 

KOM(2009) 0126 lopullinen, 8.4.2009 – 2009/0054(COD) 

 

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 

tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 22. huhtikuuta 

2009 tarkastelemaan muun muassa edellä mainittua komission tekemää ehdotusta. 

Mainitussa kokouksessa1 neuvoa-antava ryhmä tarkasteli ehdotusta Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiiviksi, joka koskee kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten 

torjumisesta 29. kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

N:o 2000/35/EY uudelleenlaadintaa, ja neuvoa-antava ryhmä päätti yksimielisesti, että 

seuraavat osat uudelleenlaaditun ehdotuksen tekstistä olisi pitänyt merkitä harmaalla taustalla, 

jota yleensä käytetään osoittamaan merkittävät muutokset: 

– johdanto-osan 15 kappaleessa sana "liittyvästä", jolla on ehdotettu korvattavaksi sana 

"aiheutuneesta"; 

– 9 artiklan 1 kohdassa sana "tavallisesti" (joka on merkitty "kaksinkertaisella 

yliviivauksella"); 

– 9 artiklassa direktiivin 2000/35/EY 5 artiklan 4 kohdan nykyinen sanamuoto, joka on 

merkitty kokonaisuudessaan "kaksinkertaisella yliviivauksella". 

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotukseen ei 

sisälly muita asiasisältöön vaikuttavia muutoksia kuin ne, jotka on mainittu ehdotuksessa tai 

tässä lausunnossa. Ryhmä totesi aiemman säädöksen muuttumattomien säännösten 

kodifioinnista kyseisillä asiasisältöön vaikuttavilla muutoksilla, että ehdotus on 

säännönmukainen kodifiointi nykyisestä tekstistä eikä sillä muuteta kyseisen säädöksen 

asiasisältöä. 

 

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

Pääjohtaja ja parlamentin lakimies Neuvoston lakimies  Pääjohtaja 

 

                                                 
1Neuvoa-antavan ryhmän käytössä olivat ehdotuksen kieliversiot englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Ryhmä 

käytti työssään englanninkielistä versiota, koska se oli käsiteltävänä olevan asiakirjan alkukieli. 
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(Koskee kaikkia kieliversioita.) 


