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Dotyczy: Wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w 

płatnościach w transakcjach handlowych (przekształcenie) – 

COM(2009)0126 - 2009/0054(COD) 

Szanowny Panie Przewodniczący! 

Komisja Prawna, której mam zaszczyt przewodniczyć, przeanalizowała ww. wniosek zgodnie 

z art. 87 o przekształceniu, wprowadzonym do regulaminu Parlamentu. 

Artykuł 87 ust. 3 brzmi następująco:  
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„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian 

merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym 

komisję przedmiotowo właściwą.  

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 156 i 157, 

komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku 

zawierających zmiany. 

Jeżeli jednak, zgodnie z pkt 8 porozumienia międzyinstytucjonalnego, właściwa komisja 

zamierza także złożyć poprawki to ujednoliconych fragmentów wniosku, powiadamia ona 

niezwłocznie o tym zamiarze Radę i Komisję, zaś Komisja powinna poinformować komisję, 

przed głosowaniem zgodnie z art. 54, o swoim stanowisku w sprawie poprawek i o tym, czy 

zamierza wycofać wniosek dotyczący przekształcenia”. 

W oparciu o opinię Wydziału Prawnego, którego przedstawiciele uczestniczyli w 

posiedzeniach konsultacyjnej grupy roboczej analizującej wniosek dotyczący przekształcenia, 

oraz zgodnie z zaleceniami sprawozdawcy Komisja Prawna uważa, że przedmiotowy wniosek 

nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te, które zostały określone jako takie 

we wniosku lub w opinii grupy roboczej, oraz że w odniesieniu do kodyfikacji 

niezmienionych przepisów wcześniej przyjętych aktów z tymi zmianami wniosek zawiera 

zwykłą kodyfikację istniejącego tekstu, bez zmian merytorycznych. 

Ponadto zgodnie z art. 87 Komisja Prawna uznała techniczne dostosowania zaproponowane w 

opinii wyżej wspomnianej grupy roboczej za konieczne do zapewnienia zgodności wniosku z 

zasadami dotyczącymi przekształcenia. 

W związku z powyższym na posiedzeniu w dniu 17 maja 2010 r. Komisja Prawna 

jednogłośnie1 postanowiła zalecić Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, przystąpienie do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku zgodnie z 

sugestiami Komisji Prawnej i art. 87 Regulaminu.  

Z poważaniem 

Klaus-Heiner LEHNE 

Załącznik: Opinia konsultacyjnej grupy roboczej 

                                                 
1 W chwili głosowania końcowego obecni byli: Luigi Berlinguer (urzędujący przewodniczący), Raffaele 

Baldassarre (wiceprzewodniczący), Evelyn Regner (wiceprzewodnicząca), Sebastian Valentin Bodu 

(wiceprzewodniczący), 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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GRUPA KONSULTACYJNA 
SŁUŻB PRAWNYCH 

 

  Bruksela, 07.05.2009 r. 

OPINIA 

 

PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

     RADY 

     KOMISJI 

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania 

opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych 

COM(2009) 126 wersja ostateczna z dnia 8.4.2009 r. - 2009/0054 (COD) 

 

Uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 

bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, 

a w szczególności jego ust. 9, konsultacyjna grupa robocza złożona z przedstawicieli 

odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji zebrała się w dniu 

22 kwietnia 2009 r. w celu zbadania m.in. wyżej wspomnianego wniosku przedłożonego 

przez Komisję. 

Podczas tego posiedzenia1 konsultacyjna grupa robocza zbadała wniosek dotyczący 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającej dyrektywę 2000/35/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania opóźnień 

w płatnościach w transakcjach handlowych, ustalając zgodnie, że następujące fragmenty 

tekstu należało oznaczyć szarym wyróżnieniem używanym do zaznaczania istotnych zmian: 

- w motywie 15 proponowane zastąpienie słowa „powstałą” słowem „dotyczącą”; 

- w art. 9 ust. 1 słowo „zazwyczaj” (które już zostało zaznaczone podwójnym przekreśleniem) 

– nie dotyczy wersji polskiej dokumentu; 

- w art. 9 obecne sformułowanie z art. 5 ust. 4 dyrektywy 2000/35/WE, które zostało już 

zaznaczone podwójnym przekreśleniem. 

W rezultacie na podstawie analizy wniosku konsultacyjna grupa robocza jednomyślnie 

stwierdziła, że wniosek ten nie zawiera innych istotnych zmian oprócz tych, które już zostały 

zaznaczone jako takie we wniosku lub w niniejszej opinii. Grupa konsultacyjna stwierdziła 

również w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu z tymi 

zmianami merytorycznymi, że wniosek zawiera prostą kodyfikację obowiązującego tekstu, 

bez zmian merytorycznych. 

 

C. PENNERA     J.-C. PIRIS   C.-F.DURAND 
Dyrektor Generalny Wydziału Prawnego Dyrektor Generalny Służby Prawnej Rady Dyrektor Generalny 

 

                                                 
1Konsultacyjna grupa robocza miała do dyspozycji angielską, francuską i niemiecką wersję językową wniosku 

i pracowała w oparciu o wersję angielską, stanowiącą źródłową wersję językową omawianego tekstu. 
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(Dotyczy wszystkich wersji językowych.) 


