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Tema: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl apsaugos
priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos suvienodinti tokias apsaugos 
priemones visoje Bendrijoje, reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje 
pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, 
koordinavimo (kodifikuota redakcija)
(COM(2008)0039 – C6-0050/2008 – 2008/0022(COD))

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 pateiks 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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2008 m. kovo 19 d., Briuselis

NUOMONĖ
  PATEIKTA      EUROPOS PARLAMENTUI

TARYBAI
  KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl apsaugos priemonių, 
kurių valstybės narės, siekdamos suvienodinti tokias apsaugos priemones visoje 
Bendrijoje, reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų 
bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, koordinavimo
(2008 m. sausio 31 d. COM(2008) 39 galutinis – 2008/0022 (COD))

Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų 
tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 punktą, 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 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuriuo siekiama 
kodifikuoti 1968 m. kovo 9 d. Pirmąją Tarybos direktyvą dėl apsaugos priemonių, kurių 
valstybės narės, siekdamos suvienodinti tokias apsaugos priemones visoje Bendrijoje, 
reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų 
interesų apsaugai, koordinavimo2, kuri buvo keletą kartą iš esmės keista, konsultacinė darbo 
grupė bendru sutarimu nustatė, kad 15 straipsnis turėtų būti pritaikytas taip: „Iki 2012 m. 
sausio 1 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prireikus, kartu su 
pasiūlymu dėl 2 straipsnio f punkto ir 3, 4, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo atsižvelgiant į jos 
taikymo metu įgytą patirtį, į jos tikslus ir per tą laikotarpį pastebėtą technologijų plėtrą“.

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 einantis Generalinio 

direktoriaus pareigas

                                               
1 Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus 22 kalbomis, tačiau dirbo naudodamasi dokumentu 
prancūzų kalba – darbo dokumento originalo kalba.
2 OL L 65, 1968 3 14, p 8. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/99/EB 
(OL L 363, 2006 12 20, p 137).


	718869lt.doc

