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DIRECTIVA 96/58/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 3 septembrie 1996

de modificare a Directivei 89/686/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la
echipamentul individual de protecție

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

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

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

întrucât Directiva 89/686/CEE (4) solicită ca toate echipamentele
individuale de protecție (EIP) să poarte marcajul „CE” și ca acest
marcaj să fie însoțit de o informație suplimentară cu privire la
anul în care a fost aplicat;

întrucât această indicație a anului nu este un factor util pentru
siguranța utilizatorului EIP; întrucât această indicație poate fi
confundată cu data uzurii morale care trebuie aplicată pe EIP
supuse învechirii;

întrucât aplicarea acestei indicații a anului reprezintă o povară
pentru fabricanții de EIP; întrucât costul acestei poveri este departe
de a fi neglijabil;

întrucât, având în vedere principiul subsidiarității, simplificarea
care ar rezulta în favoarea fabricanților din abrogarea cerinței de
a indica anul în care s-a tipărit marcajul „CE” se poate realiza doar
printr-o directivă de modificare a Directivei 89/686/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

În anexa IV la Directiva 89/686/CEE, se elimină textul următor:

„Informații suplimentare:

— Ultimele două cifre ale anului în care s-a aplicat marcajul
CE; această informație nu este necesară în cazul EIP prevă-
zute în articolul 8 alineatul (3).”

Articolul 2

(1) Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și
actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei
directive până la 1 ianuarie 1997. Statele membre informează de
îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste măsuri de la 1 ianuarie 1997.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea conțin 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.

(2) Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele dispo-
zițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat
de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea 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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