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ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

22.5.1996

ДИРЕКТИВА 96/30/ЕО НА СЪВЕТА
от 13 май 1996 година
за изменение на Директива 94/80/ЕО, за определяне на подробните условия, при които гражданите на
Съюза, пребиваващи в държава-членка, чиито граждани не са, упражняват правото си да избират и да
бъдат избирани по време на общински избори
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално член 8б, параграф 1 от него,
като взе предвид предложението на Комисията,

Член 1
В приложението към Директива 94/80/ЕО се добавя следното:
„ в Австрия:

като взе предвид становището на Европейския парламент ( ),

Gemeinden, Bezirke in der Stadt Wien

като взе предвид становището на Икономическия и социален
комитет (2),

във Финландия:

1

Kunta, kommun, kommun på Åland
като има предвид, че приложението към Директива 94/80/ЕО на
Съвета от 19 декември 1994 г., за определяне на подробните условия, при които гражданите на Съюза, пребиваващи в държавачленка, чиито граждани не са, упражняват правото си да избират
и да бъдат избирани по време на общински избори (3), изброява
основните единици на местно управление във всяка държавачленка;
като има предвид, че вследствие присъединяването на Австрия,
Финландия и Швеция приложението към Директива 94/80/ЕО
следва да се измени, така че да предвижда препратка към основните единици на местно управление на тези три страни;

в Швеция:
kommuner, landsting.“
Член 2
Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в
Официален вестник на Европейските общности.
Член 3
Адресати на настоящата директива са държави-членки.

като има предвид, че съгласно Акта за присъединяване на тези
страни Директива 94/80/ЕО се прилага за островите Еланд, където
финландски граждани, които нямат регионално гражданство на
тези острови, и граждани на други държави—членки на Съюза,
подлежат на едно и също условие, свързано със срока на пребиваване за упражняване правото на гласуване и пасивното
избирателно право,

(1) ОВ С 65, 4.3.1996 г., стр. 201.
(2) Становище от 29 февруари 1996 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
(3) ОВ L 368, 30.12.1994 г., стр. 38.

Съставено в Брюксел на 13 май 1996 година.
За Съвета
Председател
S. AGNELLI

