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DIRECTIVA 96/56/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 3 septembrie 1996

de modificare a Directivei 67/548/CEE privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor
administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și,
în special, articolul,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189b din
tratat (3),

întrucât anumite dispoziții ale Directivei 67/548/CEE a Consiliu-
lui din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege
și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și
etichetarea substanțelor periculoase prevăd abrevierea „CEE” (4);

întrucât articolul G din Tratatul privind Uniunea Europeană a
înlocuit termenul „Comunitatea Economică Europeană” cu
termenul „Comunitatea Europeană”; întrucât se impune, în con-
secință, înlocuirea siglei „CEE” cu sigla „CE” în dispozițiile men-
ționate anterior;

întrucât, cu toate acestea, agenții economici dețin în general
cantități mari de etichete; întrucât anumite substanțe periculoase
cu etichete purtând sigla „CEE” pot fi depozitate la locul de
producție pentru o perioadă relativ lungă înainte de a fi introduse
pe piață; întrucât o astfel de modificare de siglă poate antrena
costuri suplimentare pentru acești agenți economici; întrucât se
impune, în consecință, stabilirea unei perioade rezonabile în care
substanțele periculoase cu etichete purtând un „număr CEE” și
mențiunea „etichetă CEE” pot fi încă introduse pe piață;

întrucât se impune modificarea corespunzătoare a Directivei
67/548/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 67/548/CEE se modifică după cum urmează:

(a) la articolul 21 alineatul (2), termenul „număr CEE” se înlocu-
iește cu termenul „număr CE”;

(b) la articolul 23 alineatul (2) litera (f), termenul „număr CEE” se
înlocuiește cu termenul „număr CE”, iar termenul „etichetă
CEE” cu termenul „etichetă CE”.

Cu toate acestea, statele membre permit până la 31 decembrie
2000 introducerea pe piață a substanțelor cu etichete purtând
„numărul CEE” și mențiunea „etichetă CEE”.

Articolul 2

Statele membre adoptă și pun în aplicare actele cu putere de lege
și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei
directive până la 1 iunie 1998. Ele informează de îndată Comisia
cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind
o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea
trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc
modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a treia zi de la data publicării
în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 3 septembrie 1996.
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