376

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

15/t. 2

31994L0031

2.7.1994

DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

L 168/28

DYREKTYWA RADY 94/31/WE
z dnia 27 czerwca 1994 r.
zmieniająca dyrektywę 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 130s ust. 1,

Artykuł 1
W dyrektywie 91/689/EWG wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając wniosek Komisji ( ),
1

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),
działając zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 189c Traktatu,
a także mając na uwadze, co następuje:
działania Komitetu, przewidziane w art. 18 dyrektywy Rady
75/442/EWG (3) pokazały, że w terminach wyznaczonych dyrektywą 91/689/EWG (4), sporządzenie obowiązującego wykazu
odpadów niebezpiecznych nie jest możliwe, a wprowadzenie
w życie dyrektywy 91/689/EWG jest uzależnione od ustalenia
takiego wykazu przez Komisję;
konieczne jest zapewnienie wprowadzenia w życie dyrektywy
91/689/EWG w możliwie jak najkrótszym czasie;
konieczne jest jednak ustalenie wspólnotowego wykazu odpadów
niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy 91/689/EWG;

1) artykuł 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 10
1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do
wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 27 czerwca
1995 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.”;
2) artykuł 11 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 11
Dyrektywa 78/319/EWG traci moc z dniem 27 czerwca
1995 r.”.
Artykuł 2
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Luksemburgu, dnia 27 czerwca 1994 r.
W imieniu Rady

dlatego, uchylenie dyrektywy Rady 78/319/EWG z dnia 20 marca
1978 r. w sprawie odpadów toksycznych i niebezpiecznych (5)
musi zostać odroczone,

(1) Dz.U. C 271 z 7.10.1993, str. 16.
(2) Dz.U. C 34 z 2.2.1994, str. 7.
(3) Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 91/156/EWG (Dz.U. L 78 z 26.3.1991, str. 32).
(4) Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 20.
(5) Dz.U. L 84 z 31.3.1978, str. 43. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 91/692/EWG (Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 48).
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