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DIRECTIVA 94/31/CE A CONSILIULUI
din 27 iunie 1994
de modificare a  privind deeurile periculoaseDirectivei 91/689/CEE
 
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
 
având în vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene, în special articolul 130s, alineatul (1),
 

având în vedere propunerea Comisiei ,(1)

 

având în vedere avizul Comitetului Economic i Social European , hotrând în conformitate cu procedura prevzut la articolul (2)

189c din tratat,
 

întrucât, dup lucrrile Comitetului prevzute la articolul 18 din  a Consiliului, nu a fost posibil s se Directiva 75/442/CEE(3)

elaboreze o list obligatorie a deeurilor periculoase în termenul stabilit prin , dar întrucât punerea în Directiva 91/689/CEE(4)

aplicare a  depinde de constituirea unei astfel de liste de ctre Comisie;Directivei 91/689/CEE
 
întrucât este necesar s se asigure punerea în aplicare a  într-un interval cât mai scurt;Directivei 91/689/CEE
 
întrucât este necesar s se constituie o list comunitar pentru deeurile periculoase în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din 

;Directiva 91/689/CEE
 

întrucât abrogarea Directivei 78/319/CEE a Consiliului din 20 martie 1978 privind deeurile periculoase i toxice  trebuie, (5)

prin urmare, amânat,
 
ADOPT PREZENTA DIRECTIV:
 
___________

(1) JO L 271, 7.10.1993, p. 16.           
(2) JO C 34, 2.2.1994, p. p. 7.           

(3) JO L 194, 25.7.1975, p. 39. Directiv astfel cum a fost modificat ultima dat prin  (JO L 78 26.3.1991, p.32).           Directiva 91/156/CEE
(4) JO L 377, 31.12.1991. p. 20.           

(5) JO L 84, 31.3.1978, p. 43. Directiv astfel cum a fost modificat ultima dat prin  (JO L 377, 31.12.1991, p. 48).           Directiva 91/692/CEE
----------------

 
Articolul 1
 

 se modific dup cum urmeaz:Directiva 91/689/CEE
 
(1) Articolul 10, alineatul (1) se înlocuiete prin urmtorul text:        
 
"Articolul 10
 

1. Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege i actele administrative necesare pentru a se         
conforma prezentei directive pân la 27 iunie 1995. Statele membre informeaz de îndat Comisia cu privire la 
aceasta."

 
(2) Articolul 11 se înlocuiete prin textul urmtor:        
 
"Anexa 11
 
Directiva 78/319/CEE se abrog cu efect de la 27 iunie 1995."
 
Articolul 2
 
Prezenta directiv se adreseaz statelor membre.
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Adoptat la Luxemburg, 27 iunie 1994.
 
Pentru Consiliu
Preedintele
C. SIMITIS
-------------------


