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Het interinstitutioneel akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor 
de officiële codificatie van wetteksten1 verlangt een adviesgroep met vertegenwoordigers van 
de juridische diensten van het Europees parlement, de Raad en de Europese Commissie, die 
elk codificatievoorstel van de Europese Commissie bespreekt.

Hierbij ingesloten vindt u het advies van de adviesgroep over het voorstel in kwestie.

De Commissie juridische zaken denkt haar standpunt tegenover het advies op haar 
vergadering van 28 en 29 mei 2008 vast te leggen.

DIRECTORAAT GENERAAL
INTERN BELEID

Bijlagen

                                               
1 PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.
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ADVIESGROEP VAN DE
JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 15 april 2008

         ADVIES

AAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Voorstel van richtlijn van de Raad betreffende het in de handel brengen van vegetatief 
teeltmateriaal voor wijnstokken
COM (2008) 91 def. van 21 februari 2008 - 2008/39 (CNS)

Gezien het interinstitutioneel akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde 
werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten, meer in het bijzonder punt 4, is de 
adviesgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de juridische diensten van het 
Europees parlement, de Raad en de Europese Commissie op 3 maart 2008 bijeengekomen om 
o.a. het betreffend voorstel van de Europese Commissie te bespreken.

Bespreking van het voorstel van richtlijn van de Raad voor de codificatie van richtlijn 
68/193/EEG van 9 april 1968 betreffende het in de handel brengen van vegetatief materiaal 
voor wijnstokken1 heeft de adviesgroep tot de eenstemmige vaststelling gebracht dat het 
voorstel een loutere codificatie van bestaande teksten vertegenwoordigt, zonder inhoudelijke 
wijzigingen.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
juridisch adviseur juridisch adviseur wnd. directeur-generaal

                                               
1 De adviesgroep heeft over 22 taalversies van het voorstel kunnen beschikken en aan de hand van de Engelse 
versie gewerkt, die de oorspronkelijke taalversie van het betreffende voorstel vertegenwoordigt.
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