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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

                                               
1 OL C 102, 1996 4 4, p. 2.
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TEISĖS TARNYBŲ 
KONSULTACINĖ GRUPĖ

2008 m. balandžio 7 d., Briuselis

NUOMONĖ

PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI
TARYBAI
KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos 
vidaus prekyboje
2008 m. vasario 22 d. COM(2008)99 galutinis – 2008/0037 (CNS)

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 Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2008 m. kovo 
3 d. susirinko į posėdį, kuriame be kitų buvo siekiama išnagrinėti minėtąjį Komisijos pateiktą 
pasiūlymą.

Posėdžio metu1 išnagrinėjusi pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, kuriuo siekiama kodifikuoti 
1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų 
Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą, konsultacinė darbo grupė 
bendru susitarimu nustatė, kad pasiūlymu tiesiog kodifikuojami esami tekstai nekeičiant jų 
esmės.

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

                                               
1 Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus 22 kalbomis, tačiau dirbo remdamasi anglų k. variantu –
pagrindiniu nagrinėto teksto variantu.



PE405.837v01-00 4/4 CM\720657LT.doc

LT

generalinio direktoriaus pareigas


	720657lt.doc

