
DECYZJA RADY

z dnia 8 listopada 2007 r.

dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3
Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zakazu kierowania pojazdem

(2007/765/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu z 2005 r.,

uwzględniając Akt przystąpienia z 2005 r., w szczególności
jego art. 3 ust. 4,

uwzględniając zalecenie Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Trak-
tatu o Unii Europejskiej w sprawie zakazu kierowania
pojazdem (2) (zwana dalej „konwencją o zakazie prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych”), została sporządzona
w Luksemburgu w dniu 17 czerwca 1998 r., lecz nie
weszła jeszcze w życie.

(2) Artykuł 3 ust. 3 Aktu przystąpienia przewiduje, że
Bułgaria i Rumunia mają przystąpić do konwencji
i protokołów, wyszczególnionych w załączniku I do
Aktu przystąpienia, w tym między innymi do konwencji
o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mają
one wejść w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii
w dniu określonym przez Radę.

(3) Zgodnie z art. 3 ust. 4 Aktu przystąpienia, Rada doko-
nuje wszelkich dostosowań wymaganych w związku
z przystąpieniem do tych konwencji i protokołów,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Konwencja o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych
wchodzi w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii w dniu,
w którym wejdzie ona w życie w odniesieniu do państw człon-
kowskich będących jej pierwotnymi sygnatariuszami.

Artykuł 2

Tekst konwencji o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicz-
nych sporządzony w językach bułgarskim i rumuńskim (3) jest
autentyczny na tych samych warunkach co inne teksty tej
konwencji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2007 r.

W imieniu Rady
R. PEREIRA

Przewodniczący
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(1) Opinia z dnia 10 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. C 216 z 10.7.1998, str. 1.

(3) Wersje bułgarska i rumuńska konwencji zostaną opublikowane
w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego w późniejszym
terminie.


