
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 612/2012 

z dnia 9 lipca 2012 r. 

zmieniające załączniki II oraz III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1072/2009 dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów 

drogowych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące 
wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych prze
wozów drogowych ( 1 ), w szczególności jego art. 4 ust. 4 i art. 5 
ust. 5, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Kolor wzoru licencji wspólnotowej określono na 
początku załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 
1072/2009 jako „kolor jasnoniebieski Pantone”. 

(2) Kolor wzoru świadectwa kierowcy określono na 
początku załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 
1072/2009 jako „kolor różowy Pantone”. 

(3) Z uwagi na dążenie do jednolitości oraz jednakowej 
wykładni i stosowania rozporządzenia (WE) nr 
1072/2009 należy dokładniej określić powyższe kolory. 

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 15 
rozporządzenia (WE) nr 1072/2009, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 1072/2009 wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) w załączniku II w wierszu czwartym zdanie „Papier celulo
zowy w kolorze jasnoniebieskim Pantone, o formacie DIN 
A4, 100 g/m 2 lub więcej” otrzymuje brzmienie: 

„Papier celulozowy w kolorze jasnoniebieskim Pantone 290 
lub kolorze jak najbardziej zbliżonym do niego, o formacie 
DIN A4, 100 g/m 2 lub więcej”; 

2) w załączniku III w wierszu czwartym zdanie „Papier celulo
zowy w kolorze różowym Pantone, o formacie DIN A4, 
100 g/m 2 lub więcej” otrzymuje brzmienie: 

„Papier celulozowy w kolorze różowym Pantone 182 lub 
kolorze jak najbardziej zbliżonym do niego, o formacie 
DIN A4, 100 g/m 2 lub więcej”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lipca 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL 10.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 178/5 

( 1 ) Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 72.
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