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Ärende: Förslag till direktiv om bekämpande av sena betalningar vid 

handelstransaktioner (omarbetning) – KOM(2009)0126 – 2009/0054(COD) 
 

 

Bästa ordförande, 

Utskottet för rättsliga frågor, vilket jag är ordförande för, har behandlat det ovan angivna 

förslaget i enlighet med artikel 87 om omarbetning i Europaparlamentets arbetsordning. 



 

RR\815404SV.doc 2/3 PE438.475v02-00 

 SV 

Punkt 3 i artikeln har följande lydelse:  

”Om utskottet med behörighet i rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra 

ändringar i sak än dem som angivits som sådana i förslaget, ska det informera det ansvariga 

utskottet om detta.  

Det ansvariga utskottet kan i så fall bara behandla ändringsförslag om de berör de delar av 

förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 156 och 157. 

Om emellertid det ansvariga utskottet i enlighet med punkt 8 i det interinstitutionella avtalet 

avser att även lägga fram ändringsförslag till de kodifierade delarna av kommissionens 

förslag ska det omedelbart meddela rådet och kommissionen sin avsikt, och kommissionen 

bör före omröstningen i enlighet med artikel 54 meddela utskottet hur den ställer sig till 

ändringsförslagen och huruvida den avser att dra tillbaka sitt förslag till omarbetning eller 

inte.” 

Företrädare för rättstjänsten deltog i det arbete som utfördes av den rådgivande grupp som 

behandlade omarbetningsförslaget. Efter deras yttrande och med hänsyn tagen till 

föredragandens rekommendationer anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte innebär 

några andra ändringar i sak än dem som angivits som sådana i förslaget eller i den rådgivande 

gruppens yttrande samt att förslaget, vad kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i 

tidigare rättsakter beträffar, innebär enbart att befintliga texter kodifieras, utan att på något 

sätt ändras i sak. 

I enlighet med artikel 87 ansåg utskottet för rättsliga frågor att de tekniska anpassningar som 

föreslogs i ovan nämnda yttrande från arbetsgruppen var nödvändiga för att se till att förslaget 

följde omarbetningsreglerna. 

Vid sammanträdet den 17 maj 2010 beslutade utskottet för rättsliga frågor därför enhälligt1 att 

rekommendera att ert utskott, som är ansvarigt utskott, behandlar förslaget i enlighet med dess 

förslag samt i enlighet med artikel 87.  

Högaktningsfullt, 

Klaus-Heiner LEHNE 

Bil.: Yttrande från den rådgivande gruppen 

                                                 
1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Luigi Berlinguer (tillförordnad ordförande), Raffaele 

Baldassarre (vice ordförande), Evelyn Regner (vice ordförande), Sebastian Valentin Bodu (vice ordförande), 

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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DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS 

RÅDGIVANDE GRUPP 

Bryssel den 7 maj 2009 

YTTRANDE 

 TILL EUROPAPARLAMENTET 

  RÅDET 

  KOMMISSIONEN 

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sena 

betalningar vid handelstransaktioner (omarbetning) 

KOM(2009)0126 av den 8 april 2009 – 2009/0054(COD) 

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 

strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, 

sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 22 april 2009 för att bland annat granska 

ovannämnda förslag från kommissionen. 

Vid sammanträdet1 behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv 

som syftar till att omarbeta Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG av den 

29 juni 2000 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner, och konstaterade 

enhälligt att följande textavsnitt i förslaget till omarbetning borde ha markerats med den 

gråskuggning som normalt sett används för att markera innehållsmässiga ändringar: 

- I skäl 15: förslaget om att ersätta orden ”som orsakats av” med orden ”när det gäller”. 

- I artikel 9.1: ordet ”normalt” (som har markerats med dubbel genomstrykning). 

- I artikel 9: hela den nuvarande lydelsen av artikel 5.4 i direktiv 2000/35/EG som har 

markerats med dubbel genomstrykning. 

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga 

ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare 

att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare 

rättsakterna tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av de befintliga 

rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll. 

 

C. Pennera    J.-C. Piris    C.-F.Durand 

Juridisk rådgivare   Juridisk rådgivare   Generaldirektör 

(Berör samtliga språkversioner.) 

                                                 
1 Gruppen förfogade över den engelska, den franska och den tyska språkversionen av förslaget och arbetade 

utifrån den engelska, som var textens originalversion. 


