
DYREKTYWA RADY 2006/106/WE

z dnia 20 listopada 2006 r.

dostosowująca dyrektywę 94/80/WE ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa
głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce
zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami, w związku z przystąpieniem

Bułgarii i Rumunii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii (1), w
szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczegól-
ności jego art. 56,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 56 aktu przystąpienia, w przypadku gdy
akty wydane przez instytucje pozostają w mocy po 1
stycznia 2007 r. i wymagają dostosowań w związku z
przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały
przewidziane w akcie przystąpienia lub w załącznikach
do niego, Rada powinna przyjąć w tym celu niezbędne
akty, chyba że akt podstawowy został przyjęty przez
Komisję.

(2) W akcie końcowym konferencji, w ramach prac której
przygotowano traktat o przystąpieniu, zwrócono uwagę
na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły
porozumienie polityczne co do pakietu dostosowań
aktów prawnych przyjętych przez instytucje, wymaga-
nych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały Radę i
Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpie-
niem, w stosownych przypadkach po ich uzupełnieniu
i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie
Unii.

(3) Należy zatem wprowadzić stosowne zmiany w dyrek-
tywie Rady 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r. ustana-
wiającej szczegółowe warunki wykonywania prawa
głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych
przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w
państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Dyrektywa 94/80/WE zostaje zmieniona zgodnie z załączni-
kiem.

Artykuł 2

1. Państwa członkowskie przyjmą i opublikują nie później
niż w dniu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europej-
skiej przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne
niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa człon-
kowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów
oraz tabelę zbieżności między tymi przepisami a niniejszą
dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają
odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towa-
rzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego
odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty najważ-
niejszych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dzie-
dzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pod warunkiem i w dniu
wejścia w życie traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, z dnia 20 listopada 2006 r.

W imieniu Rady
J. KORKEAOJA

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str.11.
(2) Dz.U. L 368 z 31.12.1994, str. 38.



ZAŁĄCZNIK

SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB

PRAWA OBYWATELSKIE

31994 L 0080: dyrektywa Rady 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r. ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania
prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w
państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (Dz.U. L 368 z 31.12.1994, str. 38), zmieniona:

— 31996 L 0030: dyrektywą Rady 96/30/WE z dnia 13.5.1996 r. (Dz.U. L 122 z 22.5.1996, str. 14),

— 12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki
Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgier-
skiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z
23.9.2003, str. 33).

W załączniku, pomiędzy pozycją dotyczącą Belgii a pozycją dotyczącą Republiki Czeskiej dodaje się następującą
pozycję:

„w Bułgarii:

община/кметство/Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното
самоуправление”;

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Portugalii a pozycją dotyczącą Słowenii:

„w Rumunii:

comuna, oraşul, municipiul, sectorul (numai în municipiul Bucureşti) şi judeţul”.
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