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ДИРЕКТИВА 93/72/ЕИО НА КОМИСИЯТА
от 1 септември 1993 година
за адаптиране за деветнадесети път към техническия прогрес на Директива 67/548/ЕИО на Съвета за
сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията,
опаковането и етикетирането на опасни вещества

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,
като взе предвид Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни
1967 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и
етикетирането на опасни вещества (1); последно изменена с Директива 93/21/ЕИО (2), и по-специално членове 28 и 29 от нея,
като има предвид, че приложение I към Директива 67/548/ЕИО на
Съвета съдържа списък с опасни вещества заедно с подробности за
класификацията и процедурите по етикетиране за всяко
едно вещество и като има предвид, че Директива 92/32/ЕИО на
Съвета (3) изменя разпоредбите относно класификацията и етикетирането на опасни вещества;
като има предвид следователно, че е необходимо да се преразгледа
класификацията на определени вещества в приложение I и допълнително, да се включи, когато е уместно, в приложение I и ЕИО
номерът;
като има предвид, че Германия е поискала промяна в етикетирането на известен брой вещества и съответно е уведомила Комисията съгласно член 23 от Директива 67/548/ЕИО, изменена с
Директива 79/831/ЕИО (4);
като има предвид, че прегледът на списъка с опасни вещества в
упоменатото приложение I е показал, че този списък трябва да
бъде адаптиран в светлината на съвременните научни и технически
познания;
като има предвид, че разпоредбите на настоящата директива са в
съответствие със становището на Комитета по адаптиране към тех-
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ническия прогрес на директивите за премахване на техническите
пречки пред търговията с опасни вещества и препарати,
ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Приложение I към Директива 67/548/ЕИО заменя с приложение I
към настоящата директива.
Член 2
1. Държавите-членки приемат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с
настоящата директива, не по-късно от 1 юли 1994 г.
2. Държавите-членки незабавно информират Комисията за това.
3. Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се
съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва
при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.
Член 3
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
Съставено в Брюксел на 1 септември 1993 година.
За Комисията
Yannis PALEOKRASSAS

Член на Комисията
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Приложението ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейските общности L 258 A от 16 октомври 1993 г.
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