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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

L 258/29

31993L0072

16.10.1993

SMĚRNICE KOMISE 93/72/EHS
ze dne 1. září 1993,
kterou se po devatenácté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS
o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování
nebezpečných látek
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského
společenství,
s ohledem na směrnici Rady 67/548/EHS ze dne
27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů
týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných
látek (1),
naposledy
pozměněnou
směrnicí
Komise
93/21/EHS (2), a zejména na články 28 a 29 uvedené směrnice,
vzhledem k tomu, že příloha I směrnice Rady 67/548/EHS
obsahuje seznam nebezpečných látek spolu s podrobnými údaji
o postupech klasifikace a označování pro každou látku a že
směrnicí Rady 92/32/EHS (3) byla pozměněna ustanovení týkající se klasifikace a označování nebezpečných látek;
vzhledem k tomu, že je tedy nezbytné přezkoumat klasifikaci
určitých látek v příloze I a dále uvést v příloze I čísla EHS;
vzhledem k tomu, že Německo požádalo o změnu
v označování řady látek a v tomto smyslu informovalo Komisi
podle článku 23 směrnice 67/548/EHS, naposledy pozměněné
směrnicí 79/831/EHS (4);
vzhledem k tomu, že zkoumání seznamu nebezpečných látek
v uvedené příloze I ukázalo, že je nezbytné tento seznam
přizpůsobit s ohledem na současné vědecké a technické poznatky;
vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se
stanoviskem Výboru pro přizpůsobení technickému pokroku
směrnic pro odstranění technických překážek obchodu na
úseku nebezpečných látek a přípravků,
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Článek 1
Příloha I směrnice 67/548/EHS se nahrazuje přílohou I této
směrnice.
Článek 2
1.
Členské státy uvedou účinnost právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do
1. července 1994.
2.

Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

3.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn
při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské
státy.
Článek 3
Tato směrnice je určena členským státům.
V Bruselu dne 1. září 1993.
Za Komisi
Yannis PALEOKRASSAS

člen Komise
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PŘÍLOHA
Příloha bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropských společenství č. L 258 A ze dne 16. října 1993.
(Viz upozornění zveřejněné na vnitřní zadní straně obálky tohoto Úředního věstníku.)
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