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DIRECTIVA CONSILIULUI 

din 27 iulie 1976 
privind armonizarea dispoziţiilor legale, de reglementare şi administrative ale statelor membre cu privire la restricţiile de 

comercializare şi utilizare a anumitor substanţe şi preparate periculoase 
(76/769/CEE) 
  
CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE 
  
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special art. 100, 
  
având în vedere propunerea Comisiei, 
  
având în vedere avizul Parlamentului European (1), 
  
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social (2), 
  
întrucât orice reglementări privind plasarea pe piaţă a substanţelor şi preparatelor periculoase trebuie să vizeze protecţia  

populaţiei, şi în special a persoanelor care utilizează astfel de substanţe şi preparate; 
  
întrucât ele trebuie să contribuie la protecţia mediului împotriva tuturor substanţelor şi preparatelor ce prezintă anumite 

caracteristici de ecotoxicitate sau care ar putea polua mediul; 
  
întrucât trebuie să vizeze, de asemenea, refacerea, păstrarea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii umane; 
  
întrucât substanţele şi preparatele periculoase se supun anumitor reglementări aplicabile în statele membre; întrucât 

aceste reglementări diferă în funcţie de modul lor de comercializare şi utilizare; întrucât aceste diferenţe constituie un 

obstacol comercial şi afectează în mod direct înfiinţarea şi funcţionarea pieţei comune; 
  
întrucât, în consecinţă,  acest obstacol trebuie îndepărtat; întrucât acest proces implică armonizarea legislaţiei aplicabilă în 

domeniu în statele membre; 
  
întrucât prevederile referitoare la anumite substanţe şi preparate periculoase au fost deja stabilite prin directivele 

Comunităţii;  întrucât este, în continuare, necesară stabilirea unor reglementări pentru alte produse, în special pentru 

acelea faţă de care organizaţiile internaţionale au stabilit anumite restricţii, precum bifenilii policloruraţi(PCB), o decizie 

prin care se limitează  producţia şi utilizarea acestora a fost adoptată de Consiliul OECD la 13 februarie 1973; întrucât o 

asemenea măsură este necesară pentru a fi evitate absorbţia de PCB în organismul uman şi consecinţele acesteia, ce ar 

pune în pericol sănătatea umană; 
  
întrucât verificările detaliate indică  faptul că trifenilii  policloruraţi (PCT) prezintă riscuri similare cu cele prezentate de PCB-

uri; întrucât comercializarea şi utilizarea acestor substanţe trebuie de asemenea limitate; 
  
întrucât este necesară, în plus, evaluarea periodică a situaţiei în ansamblu pentru ca, treptat, PCB-urile şi PCT-urile să fie 

interzise în totalitate; 
  
întrucât utilizarea clor-1-etilenei (clorură de vinil monomer) drept propulsor de aerosol produce efecte adverse pentru 

sănătatea umană şi, ca urmare, trebuie interzisă utilizarea acesteia, 
  
ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 
  
Articolul 1 
  
1. Fără să aducă atingere aplicării altor dispoziţii comunitare relevante, prezenta directivă priveşte restricţiile de 

comercializare şi utilizare în statele membre ale Comunităţii a substanţelor şi preparatelor periculoase prezentate în 

anexă. 
  
2. Prezenta directivă nu se aplică: 
  



(a) transportului feroviar, rutier, pe căi navigabile interioare, maritim sau aerian al acestor substanţe  periculoase şi 

preparate; 
  
(b) substanţelor periculoase şi preparatelor exportate în terţe ţări; 
  
(c) substanţelor şi preparatelor aflate în tranzit şi care sunt supuse inspecţiilor vamale, cu condiţia să acestea să nu 

fie în vreun fel prelucrate. 
  

3. În sensul prezentei directive: 
  

(a) "substanţe" reprezintă 
  
elementele chimice şi compuşii acestora, aşa cum apar în stare naturală sau cum sunt produse pe cale industrială; 
  
(b) "preparate" reprezintă 
  
amestecuri sau soluţii compuse din două sau mai multe substanţe. 
  

Articolul 2 
  
Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura plasarea pe piaţă  şi utilizarea substanţelor şi preparatelor 

periculoase enumerate în anexă numai în condiţiile  prevăzute  în prezenta. Aceste restricţii nu se aplică  comercializării sau 

utilizării în vederea cercetării şi dezvoltării sau pentru analize. 
  
Articolul 3 
  
1. Statele membre adoptă dispoziţiile necesare în conformitate cu prezenta directivă în termen de 18 luni de la notificarea 

acesteia şi informează imediat Comisia cu privire la aceasta. 
  
2. Statele membre comunică la Comisie textul dispoziţiilor de drept intern adoptate în domeniul reglementat de prezenta 

directivă. 
  
Articolul 4 
  
Prezenta directivă se adresează statelor membre. 
  
Adoptată la Bruxelles, 27 iulie 1976. 
  
Pentru Consiliu 
Preşedintele 
M. van der STOEL 
___________ 
(1) JO C 60, 13.03.1975, p. 49. 
(2) JO C 16, 23.01.1975, p. 25. 
----------------- 
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ANEXĂ 
  
Descrierea substanţei, a grupului de                       Condiţii restrictive 
    substanţe sau a preparatelor 
1. - bifenili policloruraţi (PCB), cu  Nu se poate folosi decât pentru următoarele categorii: 
     excepţia bifenililor mono- şi     1. instalaţii electrice cu sistem închis; transformări, 
     dicloruraţi,                      rezistori şi inductori; 
   - trifenili policloruraţi (PCT),    2. condensatori mari (>= 1 kg din greutatea totală); 
   - preparate cu conţinut de PCB sau  3. condensatori mici (dacă PCB are un conţinut maxim de clor 
     PCT mai mare de 0 • 1% din        de 43% şi nu conţine mai mult de 3 • 5% bifenili 
     greutate.                         pentacloruraţi şi cu un conţinut mai mare de cloruraţi). 
                                       Condensatorii mici care nu îndeplinesc condiţiile de mai sus 
                                       pot fi totuşi comercializaţi timp de un an de la data 
                                       intrării în vigoare a prezentei directive. Această 
                                       restricţie nu se aplică condensatorilor mici care sunt deja 
                                       în uz; 
                                       4. fluide transmiţătoare de căldură din instalaţii de 
                                       transfer de căldură cu circuit închis (cu excepţia 
                                       instalaţiilor pentru prelucrarea produselor alimentare, 
                                       furaje, produselor farmaceutice şi veterinare; totuşi, dacă 
                                       PCB-urile se folosesc în instalaţiile menţionate mai sus în 
                                       momentul notificării prezentei directive, acestea pot 
                                       continua să fie utilizate până la data de 31 decembrie 1979 
                                       cel târziu; 
                                       5. fluide hidraulice utilizate în: 
                                          (a) instalaţii miniere pentru subteran; 
                                          (b) celule de întreţinere a maşinilor pentru producerea 
                                       aluminiului electrolitic în uz în momentul adoptării 
                                       prezentei directive, până la 31 decembrie 1979 cel târziu; 
                                       6. produse primare şi intermediare pentru prelucrare în alte 
                                       produse care nu sunt interzise conform prezentei directive. 
2. Clor-1-etilenă (clorură de vinil    Nu se poate folosi în nici un caz drept propulsor de aerosol. 
   monomer) 
------------------------------------------ 

  

 

 

---- 

 

Toate drepturile rezervate © 2019 - iLegis - SC CTCE SA 


