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Dotyczy: Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (wersja 
ujednolicona)
(COM(2008)23 – C6-0042/2008 – 2008/0019(COD))

Zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych1 konsultacyjna grupa 
robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, 
zbada wniosek w sprawie ujednolicenia przedstawiony przez Komisję.

W załączniku znajduje się opinia konsultacyjnej grupy roboczej w sprawie odnośnego 
projektu.

Komisja Prawna wypowie się na temat tego tekstu podczas posiedzenia komisji w dniach 28-
29 maja 2008 r.

DYREKCJA GENERALNA
DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH

Załącznik

                                               
1 Dz.U. C 102 z 4.4.1996, str. 2.
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GRUPA KONSULTACYJNA
SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 10.03.2008 r.

OPINIA

DO WIADOMOŚCI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
RADY
KOMISJI

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony 
prawnej programów komputerowych
COM(2008) 23 wersja ostateczna z dnia 28.1.2008 r. – 2008/0019 (COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych, a zwłaszcza pkt 4 tego 
porozumienia, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, spotkała się w dniu 6 lutego 2008 r. między 
innymi w celu zbadania wspomnianego wniosku przedłożonego przez Komisję.

W trakcie tego posiedzenia1, na podstawie analizy wniosku dotyczącego dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady ujednolicającej dyrektywę Rady 91/250/EWG z dnia 
14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych, konsultacyjna grupa 
robocza uzgodniła jednomyślnie, że punkt 16 preambuły, odpowiadający punktowi 
25 preambuły dyrektywy 91/250/EWG, należy usunąć z preambuły ujednoliconego tekstu.

Tytułem podsumowania, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku, konsultacyjna grupa 
robocza mogła stwierdzić bez różnicy zdań, że wniosek ten dotyczy zwykłego ujednolicenia 
istniejących tekstów, bez zmiany ich treści.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Dyrektor Wydziału Prawnego Dyrektor Wydziału Prawnego p.o. Dyrektora Generalnego

                                               
1 Konsultacyjna grupa robocza dysponowała 22 wersjami językowymi przedmiotowego wniosku i prowadziła 
prace w oparciu o wersję w języku angielskim, która jest wzorcową wersją językową omawianego tekstu.


	716830pl.doc

