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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
11690 Ordre PRE/2056/2013, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’annex VI 

del Reglament sobre classificació, envasament i etiquetatge de preparats 
perillosos, aprovat pel Reial decret 255/2003, de 28 de febrer.

El Reial decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
classificació, envasament i etiquetatge de preparats perillosos, va incorporar al nostre 
ordenament jurídic la Directiva 1999/45/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de 
maig de 1999, sobre l’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i 
administratives dels estats membres de la Unió Europea relatives a la classificació, 
l’envasament i l’etiquetatge de preparats perillosos.

A l’annex VI de l’esmentat Reial decret, que coincideix amb el del mateix número de la 
Directiva, hi figura una llista d’estats membres. L’Ordre PRE/3/2006, de 12 de gener, per 
la qual es modifica l’annex VI del Reglament sobre classificació, envasament i etiquetatge 
de preparats perillosos, aprovat pel Reial decret 255/2003, de 28 de febrer, va modificar 
aquesta llista amb motiu de la incorporació a la Unió Europea de deu nous estats 
membres. Posteriorment, l’Ordre PRE/1648/2007, de 7 de juny, per la qual es modifica 
l’annex VI del Reglament sobre classificació, envasament i etiquetatge de preparats 
perillosos, aprovat pel Reial decret 255/2003, de 28 de febrer, va tornar a modificar la 
llista amb motiu de la incorporació a la Unió Europea de dos nous estats membres.

Recentment, i d’acord amb el que disposa l’Acta d’adhesió de Croàcia a la Unió 
Europea, s’ha modificat novament aquesta llista per incloure-hi aquest nou Estat membre, 
la qual cosa es porta a terme mitjançant el que disposa l’apartat 2 de l’annex de la 
Directiva 2013/21/UE del Consell, de 13 de maig de 2013, per la qual s’adapten la 
Directiva 67/548/CEE del Consell i la Directiva 1999/45/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, en l’àmbit del medi ambient, amb motiu de l’adhesió de la República de Croàcia.

En conseqüència, es fa necessari substituir la llista d’estats que figura a l’annex VI del 
Reglament sobre classificació, envasament i etiquetatge de preparats perillosos, aprovat 
pel Reial decret 255/2003, de 28 de febrer, per la llista de l’annex d’aquesta Ordre.

En l’elaboració d’aquesta disposició s’han escoltat els sectors afectats.
Aquesta Ordre, que es dicta en ús de les facultats atribuïdes per la disposició final 

segona del Reial decret 255/2003, de 28 de febrer, incorpora parcialment al nostre 
ordenament jurídic la Directiva 2013/21/CE del Consell, de 13 de maig de 2013, en 
concret, les disposicions que afecten la Directiva 1999/45/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 31 de maig de 1999.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i dels 
ministres d’Indústria, Energia i Turisme i d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, d’acord 
amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex VI del Reglament sobre classificació, envasament i 
etiquetatge de preparats perillosos, aprovat pel Reial decret 255/2003, de 28 de 
febrer.

En el punt 5 de la part A de l’annex VI del Reglament sobre classificació, envasament 
i etiquetatge de preparats perillosos, aprovat pel Reial decret 255/2003, de 28 de febrer, 
se substitueix la llista d’estats que hi figura per la que recull l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al dret espanyol l’apartat 2 de l’annex de la 
Directiva 2013/21/CE del Consell, de 13 de maig de 2013, per la qual s’adapten la 
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Directiva 67/548/CEE del Consell i la Directiva 1999/45/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, en l’àmbit del medi ambient, amb motiu de l’adhesió de la República de Croàcia.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 7 de novembre de 2013.–La vicepresidenta del Govern i ministra de la 
Presidència, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.

ANNEX

Bèlgica
Bulgària
República Txeca
Dinamarca
Alemanya
Estònia
Irlanda
Grècia
Espanya
França
Croàcia
Itàlia
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Letònia
Lituània
Luxemburg
Hongria
Malta
Països Baixos
Àustria
Polònia
Portugal
Romania
Eslovènia
Eslovàquia
Finlàndia
Suècia
Regne Unit

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


