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1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl pagreitinto teisės aktų tekstų 
oficialaus kodifikavimo darbo metodo1 numatyta, kad iš Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos teisės tarnybų atstovų sudaryta konsultacinė darbo grupė svarsto visus Komisijos 
pateiktus pasiūlymus dėl teisės aktų kodifikavimo.

Pridedama konsultacinės darbo grupės nuomonė dėl minėtojo pasiūlymo.

Teisės reikalų komitetas savo nuomonę apie šį dokumentą ketina pateikti per 2008 m. gegužės 
28–29 d. posėdį.

VIDAUS POLITIKOS
GENERALINIS DIREKTORATAS

Priedas.

                                               
1 OL C 102, 1996 4 4, p. 2.
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NUOMONĖ

PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI
TARYBAI
KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kompiuterių programų 
teisinės apsaugos 
2008 m. sausio 28 d. COM(2008)23 galutinis – 2008/0019 (COD)

Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų 
tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią 
sudaro atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2008 m. 
vasario 6 d. susirinko į posėdį, kuriame be kitų buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis 
pasiūlymas.

Svarstydama1, pasiūlymą dėl 1991 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos konsultacinė darbo grupė bendru 
sutarimu nustatė, kad 16 konstatuojamoji dalis, atitinkanti Direktyvos 91/250/EEB 25 
konstatuojamosios dalies tekstą, turėtų būti išbraukta iš kodifikuotos redakcijos preambulės.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad 
pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

C. PENNERA J. C.  PIRIS C.-F.DURAND
Juriskonsultas Juriskonsultas Laikinai einantis generalinio 

direktoriaus pareigas 

                                               
1 Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, tačiau dirbo 
naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.
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