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DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
NR 8/97
z dnia 10 marca 1997 r.
zmieniająca zalącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG
WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokolem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem, w szczególności jego art. 98,
a także mając na uwadze, co następuje:
zalącznik XIII do Porozumienia zmieniono decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 22/96 (1);
dyrektywa Rady 94/72/EC z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniająca dyrektywę 91/439/EWG w sprawie praw
jazdy (2) i dyrektywę Rady 96/47/EC z dnia 23 lipca 1996 r. zmieniającą dyrektywę 91/439/EWG w sprawie praw jazdy (3) ma zostać wlączona do Porozumienia,
STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykul 1
1.
W pkt 24a (dyrektywa Rady 91/439/EWG) zalącznika XIII do Porozumienia dodaje się następujący
tekst:
„, ze zmianami:
— 394 L 0072: dyrektywa Rady 94/72/EC z dnia 19 grudnia 1994 r. (Dz.U. L 337 z 24.12.1994,
str. 86),
— 396 L 0047: dyrektywa Rady 96/47/EC z dnia 23 lipca 1996 r. (Dz.U. L 235 z 17.9.1996, str. 1).”
2.
Dostosowania a) i b) w pkt 24a (dyrektywa Rady 91/439/EWG) zalącznika XIII otrzymują
brzmienie:
„a) Państwa Czlonkowskie EFTA wprowadzają krajowe prawo jazdy zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy. Do dnia 31 grudnia 1997 r. państwa te mogą wydawać prawa jazdy wedlug
wzoru innego niż wspólnotowy, opisany w zalączniku I lub Ia do dyrektywy;
b) od dnia 1 stycznia 1998 r., Państwa Czlonkowskie EFTA wydają prawa jazdy zgodne ze wzorem opisanym w zalączniku Ia z następującymi dostosowaniami:
i)

w pkt 2 zalącznika Ia wprowadzające zdanie w lit. c) dotyczące pierwszej strony dokumentu prawa jazdy otrzymuje brzmienie:
»wyróżniający znak Państwa Czlonkowskiego EFTA wydającego prawo jazdy zakreślony
elipsą, określony w artykule 37 Konwencji NZ o ruchu drogowym z dnia 8 listopada 1968
r. (na takim samym tle jak prawo jazdy); ustala się następujące wyróżniające znaki:«;

ii) w pkt 2 zalącznika Ia do lit. c) dotyczącej pierwszej strony dokumentu prawa jazdy dodaje
się:
»IS: Islandia
FL: Liechtenstein
N: Norwegia«;
(1) Dz.U. L 186 z 25.7.1996, str. 73.
(2) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 86.
(3) Dz.U. L 235 z 17.9.1996, str. 1.
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iii) w pkt 2 zal. Ia wyrazy »wzór Wspólnoty Europejskiej« w lit. e) dotyczącej pierwszej strony
dokumentu prawa jazdy zastępuje się wyrazami »wzór EOG«;
iv) w ptk. 2 zal. Ia do lit. e) dotyczącej pierwszej strony dokumentu prawa jazdy dodaje się:
»Ökuskírteini«
»Førerkort/Førarkort«;
v) w pkt 2 zal. Ia lit. f) 1 dotycząca pierwszej strony dokumentu prawa jazdy nie ma zastosowania;
vi) w pkt 2 zal. Ia w lit. b) dotyczącej drugiej strony dokumentu prawa jazdy po wyrazie
»szwedzki« dodaje się wyrazy »lub islandzki lub norweski«.
c) art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
»Prawa jazdy wydawane przez Państwa Czlonkowskie EFTA noszą wyróżniający znak państwa,
które wydalo prawo jazdy. Odpowiednimi wyróżniającymi znakami są: IS (Islandia), FL (Liechtenstein), N (Norwegia).«”
Artykul 2
Teksty dyrektywy Rady 94/72/WE i dyrektywy Rady 96/47/WE w językach islandzkim i norweskim, które
są zalączone do odpowiednich wersji językowych niniejszej decyzji, są autentyczne.
Artykul 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 1 kwietnia 1997 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na
mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostaly dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG.
Artykul 4
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot
Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 marca 1997 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
C. DAY

Przewodniczący

