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În conformitate cu Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru 
accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative1 , fiecare propunere de codificare 
prezentată de Comisie trebuie să fie examinată de un grup consultativ alcătuit din 
reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei.

În anexă se află avizul grupului consultativ referitor la propunerea menționată mai sus..

Comisia pentru afaceri juridice se va pronunța, în principiu, asupra acestui text, în cadrul 
reuniunii sale din 28-29 mai 2008.

DIRECȚIA GENERALĂ
POLITICI INTERNE

Anexă

                                               
1 JO L 102, 4.4.1996, p. 2.
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GRUPUL CONSULTATIV
AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 10 martie 2008

AVIZ

ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
CONSILIULUI
COMISIEI

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția 
juridică a programelor pentru calculator (versiune codificată)
COM(2008) 23 final of 28.1.2008 – 2008/0019 (COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru 
accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative, în special punctul 4, grupul 
consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei, s-a întrunit la 6 februarie 2008 în vederea examinării, 
printre altele, a propunerii susmenționate prezentate de Comisie.

În cursul examinării1 propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
codificare a Directivei 91/250/CEE a Consiliului din 14 mai 1991 privind protecția juridică a 
programelor pentru calculator, grupul consultativ, de comun acord, a hotărât eliminarea, din 
cadrul preambulului textului codificat, a considerentului 16 corespunzător considerentului 25 
din Directiva 91/250/CEE.

În urma examinării propunerii, grupul consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că 
propunerea se limitează la o simplă codificare, fără modificări de substanță ale actelor vizate.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Jurisconsult Jurisconsult Director general interimar

                                               
1 Grupul consultativ a avut la dispoziție 22 de versiuni lingvistice ale propunerii și a lucrat pe baza versiunii în 
limba engleză, versiunea lingvistică originală a textului examinat.
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