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RÅDETS DIREKTIV 94/3 l/EF

af 27. juni 1994
om ændring af direktiv 91/689/EØF om farligt affald
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Fællesskab, særlig artikel 130 S, stk. 1 ,
under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (2),
i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C,
og

Artikel 1

I direktiv 91 /689/EØF foretages følgende ændringer :
1 ) Artikel 10, stk. 1 , affattes således :
»Artikel 10

1.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og

administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme

dette direktiv inden den 27. juni 1995. De underretter
straks Kommissionen herom .«

ud fra følgende betragtninger :
Under arbejdet i det udvalg, der er nævnt i artikel 18 i
direktiv 75/442/EØF (3), har det vist sig, at det er umuligt
at udarbejde en bindende liste over farligt affald inden for
de frister, der er fastsat i direktiv 91 /689/EØF, men at

direktiv 91 /689/EØF (4) kun kan gennemføres, hvis
Kommissionen udarbejder en sådan liste ;

2) Artikel 1 1 affattes således :
»Artikel 11

Direktiv 78/319/EØF ophæves med virkning fra den
27. juni 1995.«
Artikel 2

der er nødvendigt at sørge for, at direktiv 91 /689/EØF
gennemføres snarest muligt ;

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

det er stadig nødvendigt, at der udarbejdes en EF-liste
over farligt affald i overensstemmelse med artikel 1 , stk. 4,

Udfærdiget i Luxembourg, den 27. juni 1994.

i direktiv 91 /689/EØF ;

følgelig bør ophævelsen af Rådets direktiv 78/319/EØF af
20. marts 1978 om giftigt og farligt affald (*) udskydes —

(') EFT nr. C 271 af 7. 10. 1993, s. 16.
(2) EFT nr. C 34 af 2. 2. 1994, s. 7.
(3) EFT nr. L 194 af 25. 7. 1975, s. 39. Direktivet er senest ændret

ved direktiv 91 / 156/EØF (EFT nr. L 78 af 26. 3. 1991 , s. 32).

O EFT nr. L 377 af 31 . 12. 1991 , s. 20.
(*) EFT nr. L 84 af 31 . 3. 1978, s. 43. Direktivet er senest ændret
ved direktiv 91 /692/EØF (EFT nr. L 377 af 31 . 12. 1991 , s.
48).
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