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TILSKIPUN RÁÐSINS 94/31/EB

frá 27. júní 1994

um breytingu á tilskipun 91/689/EBE um hættulegan úrgang(*)

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 1.
mgr. 130. gr. s,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),

í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 189. gr. c í
sáttmálanum,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Komið hefur í ljós vegna starfa nefndarinnar sem kveðið er á um
í 18. gr. tilskipunar ráðsins 75/442/EBE (3) að ekki hefur verið
unnt að taka saman bindandi skrá yfir hættulegan úrgang innan
tilskilinna tímamarka sem fastsett eru í tilskipun 91/689/EBE
(4), en framkvæmd tilskipunar 91/689/EBE er háð því að
framkvæmdastjórnin útbúi slíka skrá.

Nauðsynlegt er að tryggja að tilskipun 91/689/EBE komist í
framkvæmd svo fljótt sem auðið er.

Í samræmi við 4. mgr. 1. gr. tilskipunar 91/689/EBE er engu að
síður þörf á að taka saman skrá bandalagsins yfir hættulegan
úrgang.

Því er nauðsynlegt að fresta því að tilskipun ráðsins 78/319/EBE
frá 20. mars 1978 um eitraðan og hættulegan úrgang (5) verði
felld úr gildi.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á tilskipun
91/689/EBE:
1. Í stað 1. mgr. 10. gr. komi eftirfarandi:

,,10. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir
27. júní 1995. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað.“

2. Í stað 11. gr. komi eftirfarandi:

,,11. viðauki

Tilskipun 78/319/EBE falli úr gildi frá 27. júní 1994.“

2. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

(5) Stjtíð. EB nr. L 84, 31. 3. 1978, bls. 43. Tilskipuninni var síðast breytt
með tilskipun 91/692/EBE (OJ nr. L 377, 31. 12. 1991, bls. 48).

Gjört í Lúxemborg 27. júní 1994.

Fyrir hönd ráðsins,

C. SIMITIS

forseti.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 168, 2. 7. 1994, bls. 28, var
nefnd í  ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 22/95 frá 5. apríl
1995 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn,
sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 271, 7. 10. 1993, bls. 16.

(2) Stjtíð. EB nr. C 34, 2. 2. 1994, bls. 7.

(3) Stjtíð. EB nr. L 194, 25. 7. 1975, bls. 39. Tilskipuninni var síðast breytt
með tilskipun 91/156/EBE (OJ nr. L 78, 26. 3. 1991, bls. 32).

(4) Stjtíð. EB nr. L 377, 31. 12. 1991, bls. 20.

15


