Nr. L 372 / 34

De Europæiske Fællesskabers Tidende

31.12.85

RÅDETS DIREKTIV
af 20 . december 1985

om ændring, som følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse, af direktiv 74/561/EØF om

adgang til erhvervet med godstransport ad landevej i indenlansk og international
transport

(85/578 /EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det euro
pæiske økonomiske Fælleskab,

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

I artikel 5 i direktiv 74 / 561 /EØF indsættes som stk. 4 :

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Por
tugals tiltrædelse, særlig artikel 396,

»4.

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

— i stk. 1 ændres datoen 1 . januar 1978 til 1 . januar

ud fra følgende betragtninger :
Direktiv 74/561 /EØF O , ændret ved direktiv 80/ 1178 /
EØF (2), skal tilpasses som følge af Spaniens og Portu
gals tiltrædelse ;

i medfør af artikel 27 i tiltrædelsesakten skal tilpasnin
gerne i direktiv 74/561 /EØF fastsættes i overensstem
melse med de retningslinjer, der er fastlagt i bilag II til
nævnte akt, med henblik på i Spanien og Portugal at give
transportudøvere, der allerede driver dette erhverv i de
pågældende lande, sikkerhed for, at deres erhvervede
rettigheder respekteres på vilkår svarende til dem, der
har været gældende for transportudøverne i de nuvæ
rende medlemsstater ;
i henhold til artikel 2, stk. 3, i tiltrædelsestraktaten kan

Fællesskabernes institutioner inden tiltrædelsen vedtage
de foranstaltninger, der er omhandelt i aktens artikel
396, idet disse foranstaltninger træder i kraft med forbe
hold af nævnte traktats ikrafttræden og da på datoen
herfor —

o EFT nr. L 308 af 19. 11 . 1974, s. 18 .
(2) EFT nr. L 350 af 23 . 12. 1980, s. 41 .

For Spanien og Portugal ændres de i stk. 1 og

2 anførte datoer således :

1986,

— i stk. 2 ændres datoerne 31 . december 1974, 1 . ja
nuar 1978 og 1 . januar 1980 til henholdsvis
31 . december 1982, 1 . januar 1986 og 1 . januar
1988 .«.

>

Artikel 2

Dette direktiv finder anvendelse fra den 1 . januar 1986
med forbehold af ikrafttræden af traktaten vedrørende

Spaniens og Portugals tiltrædelse.
Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 1985.
På Rådets vegne
R. KRIEPS

Formand

