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Zadeva: Predlog direktive o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih 

(prenovitev) – KOM(2009)0126 – 2009/0054(COD) 

Spoštovani gospod predsednik 

Odbor za pravne zadeve, ki mu imam čast predsedovati, je proučil omenjeni predlog v skladu 

s členom 87 poslovnika Evropskega parlamenta, ki določa prenovitev pravnih aktov. 

Odstavek 3 tega člena določa:  
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"Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, 

razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, o tem obvesti pristojni odbor.  

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 156 in 157, v pristojnem odboru dopustni predlogi 

sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe. 

Vendar, če namerava pristojni odbor predložiti tudi predloge sprememb za kodificirane dele 

predloga v skladu s točko 8 Medinstitucionalnega sporazuma, o tem nemudoma obvesti Svet 

in Komisijo, slednja pa še pred glasovanjem v skladu s členom 54 odbor obvesti o svojem 

stališču glede predlogov sprememb in o tem, ali namerava umakniti predlog za prenovitev." 

Na podlagi mnenja pravne službe Evropskega parlamenta, katere predstavniki so se udeležili 

sestankov posvetovalne delovne skupine za proučitev prenovljenega predloga, in v skladu s 

priporočili poročevalca Odbor za pravne zadeve meni, da predlog ne določa bistvenih 

sprememb, razen tistih, ki so v predlogu ali v mnenju pravne službe opredeljene kot take, in 

da je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi 

spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb. 

Poleg tega je Odbor za pravne zadeve v skladu s členom 87 ugotovil, da so tehnične 

prilagoditve, ki jih je v svojem mnenju predlagala zgoraj omenjena delovna skupina, potrebne 

za zagotovitev skladnosti predloga s pravili prenovitve. 

Na seji 17. maja 2010 se je zato soglasno1 odločil, da vam priporoči, naj vaš odbor kot 

pristojni odbor predlog prouči ob upoštevanju teh predlogov in v skladu s členom 87.  

Lep pozdrav 

Klaus-Heiner LEHNE 

Priloga: Mnenje posvetovalne delovne skupine 

                                                 
1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Luigi Berlinguer (predsedujoči), Raffaele Baldassarre 

(podpredsednik), Evelyn Regner (podpredsednica), Sebastian Valentin Bodu (podpredsednik), 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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POSVETOVALNA DELOVNA SKUPINA 
PRAVNIH SLUŽB 

 

  Bruselj, 7. maj 2009 

MNENJE 

 

V VEDNOST: EVROPSKEMU PARLAMENTU, 

   SVETU, 

   KOMISIJI 

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti zamudam pri plačilih v 

trgovinskih poslih 

KOM(2009)126 konč. z dne 8. 4. 2009 – 2009/0054(COD) 

 

V skladu z medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem 

ponovnem sprejemu pravnih aktov, zlasti z njegovo 9. točko, se je posvetovalna delovna 

skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sestala 

22. aprila 2009, da bi med drugim proučila omenjeni predlog, ki ga je predstavila Komisija. 

Na sestanku1 je posvetovalna delovna skupina po proučitvi predloga direktive Evropskega 

parlamenta in Sveta o prenovitvi Direktive 2000/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

29. junija 2000 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih soglasno ugotovila, da 

bi morali biti naslednji deli besedila prenovljenega predloga osenčeni s sivo barvo, ki se 

običajno uporablja za označitev bistvenih sprememb: 

– v uvodni izjavi 15 predlagana zamenjava besede „zaradi“ z besedami „v zvezi z“; 

– v členu 9(1) beseda „običajno“ (že prečrtana z dvojno črto); 

– v členu 9 obstoječe besedilo člena 5(4) Direktive 2000/35/ES, ki je že v celoti prečrtano z 

dvojno črto, ki označuje spremembo. 

Posvetovalna skupina je po proučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog ne vsebuje 

vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so kot takšne opredeljene v samem predlogu ali v tem 

mnenju. V zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta s temi bistvenimi 

spremembami je tudi zaključila, da predlog Komisije vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega 

besedila in ne vsebinskih sprememb. 

 

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

pravnik    pravnik   generalni direktor 

(Zadeva vse jezikovne različice.) 

                                                 
1Posvetovalna skupina je imela na voljo angleško, francosko in nemško jezikovno različico predloga, svoje delo 

pa je opravila na osnovi angleške različice, saj je bila to osnovna različica obravnavanega besedila. 


