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DIRECTIVA 96/30/CE A CONSILIULUI
din 13 mai 1996
de modificare a Directivei 94/80/CE de stabilire a modalităților de exercitare a dreptului de a alege și de
a fi ales la alegerile locale pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru a cărui cetățenie
nu o dețin
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și,
în special, articolul 8b alineatul (1) al acestuia,
având în vedere propunerea Comisiei,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1
În anexa la Directiva 94/80/CE se adaugă următorul text:
„ în Austria:

Gemeinden, Bezirke in der Stadt Wien
având în vedere avizul Parlamentului European (1),
în Finlanda:
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),
întrucât Directiva 94/80/CE a Consiliului din 19 decembrie 1994
de stabilire a modalităților de exercitare a dreptului de a alege și
de a fi ales la alegerile locale pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru a cărui cetățenie nu o dețin (3) indică,
în anexa sa, care sunt unitățile de bază ale administrației publice
locale din fiecare stat membru;
întrucât, ca urmare a aderării Austriei, Finlandei și Suediei, este
necesară modificarea anexei la Directiva 94/80/CE astfel încât
aceasta să precizeze unitățile de bază ale administrației publice
locale din cele trei țări menționate;

kunta, kommun, kommun på Åland
în Suedia:
kommuner, landsting.”
Articolul 2
Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul
Oficial al Comunităților Europene.
Articolul 3
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

întrucât, în temeiul Actului de aderare a țărilor menționate anterior, Directiva 94/80/CE se aplică insulelor Åland, unde
resortisanții finlandezi care nu dețin cetățenia regională a acestor
insule și resortisanții celorlalte state membre ale Uniunii trebuie
să îndeplinească condiția privind perioada de rezidență necesară
pentru a-și putea exercita dreptul de a alege și de a fi ales la
alegerile locale,

(1) JO C 65, 4.3.1996, p. 201.
(2) Aviz emis la 29 februarie 1996 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(3) JO L 368, 30.12.1994, p. 38.

Adoptată la Bruxelles, 13 mai 1996.
Pentru Consiliu
Președintele
S. AGNELLI

