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ΓΕΓΊ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

22. 5 . 96

ΟΔΗΓΊΑ 96/30/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 13ης Μαΐου 1996

περί τροποποιήσεως της οδηγίας 94/80/EK περί των λεπτομερών κανόνων άσκησης του
δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από
τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

νης για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέ
γεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και ιδίως το άρθρο 8 B παράγραφος 1 ,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ('),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Εκτιμώντας:

ότι το παράρτημα της οδηγίας 94/80/EK του Συμβουλίου,
της 19ης Δεκεμβρίου 1994, περί των λεπτομερών κανόνων
άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από τους πολίτες
της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου δεν
είναι υπήκοοι (3) ορίζει τους κύριους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοικήσεως σε κάθε κράτος μέλος·
ότι, μετά την προσχώρηση της Αυστρίας της Φινλανδίας
και της Σουηδίας πρέπει να τροποποιηθεί το παράρτημα της
οδηγίας 94/80/EK ορίζοντας τους κύριους οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοικήσεως και στις τρεις αυτές χώρες·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα της οδηγίας 94/80/EK, προστίθεται:
«για την Αυστρία:
Gemeinden, Bezirke in der Stadt Wien

για τη Φινλανδία:

kunta, kommun, kommun på Åland
για τη Σουηδία

Kommuner, Landsting.»
ΑρSρο 2

H παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσί
ευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
ΑρSρο 3

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες 13 Μαΐου 1996.

ότι, σύμφωνα με την πράξη προσχωρήσεως η οδηγία 94/80/

ΕΚ εφαρμόζεται στις νήσους Aland όπου οι φινλανδοί

Γ\α το Συμβούλιο

υπήκοοι που δεν έχουν την τοπική υπηκοότητα των νήσων
αυτών καθώς και οι λοιποί υπήκοοι κρατών μελών της
Ένωσης πρέπει να πληρούν την προϋπόθεση χρόνου διαμο

O Πρόεδρος

(') ΕΕ αριθ. C 65 της 4. 3 . 1996, σ. 201 .
(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 1996 (δεν έχει ακό
μη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) ΕΕ αριθ. L 368 της 30. 12. 1994, σ. 38.

S. AGNELLI

