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KOMISJONI DIREKTIIV 93/72/EMÜ,
1. september 1993,
millega üheksateistkümnendat korda kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi
67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja
haldusnormide ühtlustamise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiivi
67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, (1) viimati muudetud komisjoni direktiiviga 93/21/EMÜ, (2)
eriti selle artikleid 28 ja 29,
ning arvestades, et:
nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ I lisa sisaldab ohtlike ainete
loetelu koos iga aine liigitamise ja märgistamise korra üksikasjadega ning nõukogu direktiiviga 92/32/EMÜ (3) on muudetud
ohtlike ainete liigitamise ja märgistamisega seotud sätteid;
seepärast on vaja I lisas muuta teatavate ainete liigitust ja peale
selle lisada I lisasse vajaduse korral EMÜ number;

Artikkel 1
Direktiivi 67/548/EMÜ I lisa asendatakse käesoleva direktiivi
I lisaga.
Artikkel 2
1.
Liikmesriigid kohaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks
vajalikke õigus- ja haldusnorme hiljemalt alates 1. juulist 1994.
2.

Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

3.
Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad
nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde
viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Saksamaa on taotlenud ainete numbrite märgistamise muutmist
ja teavitanud komisjoni sellest direktiivi 67/548/EMÜ (muudetud direktiiviga 79/831/EMÜ) (4) artikli 23 alusel;

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

nimetatud I lisas sisalduvate ohtlike ainete loetelu läbivaatamine
on näidanud, et kõnealust loetelu tuleks kohandada praegusi
teadus- ja tehnikaalaseid teadmisi silmas pidades;

Brüssel, 1. september 1993

käesoleva direktiivi sätted on kooskõlas komitee arvamusega,
kelle ülesanne on kohandada ohtlike ainete ja valmististe tehniliste kaubandustõkete kõrvaldamist käsitlevad direktiivid tehnika arenguga,
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Artikkel 3

Komisjoni nimel
komisjoni liige
Yannis PALEOKRASSAS
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LISA
Vt komisjoni direktiiv 2001/59/EÜ, EÜT L 225, 21.8.2001, lk 1; ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi
käsitlev akt – Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta
Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovakkia Vabariigi ühinemine (ELT erinumber, 23.9.2003, lk 97).

243

