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TILSKIPUN RÁÐSINS 94/72/EB

frá 19. desember 1994

um breytingu á tilskipun 91/439/EBE um ökuskírteini(*)

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af lögum um aðildarskilmála konungsríkisins Noregs, lýðveldisins Austurríkis, lýðveldisins
Finnlands, konungsríkisins Svíþjóðar og aðlögun á sáttmálunum sem Evrópusambandið er grundvallað
á(1), sem nefnast hér á eftir ,,aðildarlögin frá 1994“, einkum 169. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í ökuskírteini í Finnlandi og Svíþjóð eru notuð plasthúðuð kort. Meðan verið er að fjalla um aðra
fyrirmynd að bandalagsökuskírteini ber einnig að heimila lýðveldinu Finnlandi og konungsríkinu Svíþjóð
að halda áfram að gefa ökuskírteini sín út eftir núgildandi fyrirmynd til 31. desember 1997. Því ber að gera
breytingar á tilskipun 91/439/EBE(2).

Samkvæmt 3. mgr. 2. gr. aðildarsáttmálans frá 1994 mega stofnanir í Evrópubandalaginu samþykkja, áður
en af aðild verður, ráðstafanirnar sem um getur í 169. gr. aðildarlaganna enda komi þær til með að gilda með
fyrirvara um áðurnefndan sáttmála og öðlist gildi á gildistökudegi hans.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Eftirfarandi setning bætist við 1. mgr. 1. gr. tilskipunar 91/439/EBE:

,,Þó mega lýðveldið Finnland og konungsríkið Svíþjóð halda áfram að gefa ökuskírteini sín út eftir
núgildandi fyrirmynd til 31. Desember 1997.“

2. gr.

Tilskipun þessi gildir með fyrirvara um aðildarsáttmálann frá 1994 og öðlast gildi á gildistökudegi hans.

3. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 19. desember 1994.

Fyrir hönd ráðsins,

K. KINKEL

forseti.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 337, 24. 12. 1994, bls. 86, var nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 8/97 frá 10. mars 1997 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 241, 29. 8. 1994, bls. 21.

(2) Stjtíð. EB nr. L 237, 24. 8. 1991, bls. 1.


