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DYREKTYWA KOMISJI 93/72/EWG
z dnia 1 września 1993 r.
dostosowująca po raz dziewiętnasty do postępu technicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG
w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących
się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę
Gospodarczą,
uwzględniając dyrektywę Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (1),
ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 93/21/EWG (2), w szczególności jej art. 28 i 29,
a także mając na uwadze, co następuje:
załącznik I do dyrektywy Rady 67/548/EWG zawiera wykaz
substancji niebezpiecznych wraz z danymi szczegółowymi dotyczącymi procedur klasyfikacji i etykietowania w odniesieniu
do każdej substancji; dyrektywa Rady 92/32/EWG (3) zmieniła
przepisy dotyczące klasyfikacji i etykietowania substancji niebezpiecznych;
w związku z tym jest konieczne jest poddanie przeglądowi
klasyfikację niektórych substancji w załączniku I i następnie
włączenie numeru EWG, gdzie właściwe, w załączniku I;
Niemcy wystąpiły z wnioskiem o zmianę etykietowania pewnych substancji i powiadomiły Komisję na mocy art. 23 dyrektywy 67/548/EWG, zmienionej dyrektywą 79/831/EWG (4);
przegląd wykazów substancji niebezpiecznych w wymienionym
załączniku I wskazał na konieczność jego dostosowania w
świetle obecnej wiedzy naukowej i technicznej;
przepisy niniejszej dyrektywy są zgodne z opinią Komisji ds.
Dostosowania do Postępu Technicznego Dyrektyw w celu
Usunięcia Barier Technicznych w Handlu Substancjami i Preparatami Niebezpiecznymi,

(1)
(2)
(3)
(4)

Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

196 z
L 110
L 154
L 259

16.8.1967, str. 1.
z 4.5.1993, str. 20.
z 5.6.1992, str. 1.
z 15.10.1979, str. 10.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
Załącznik I do dyrektywy 67/548/EWG zastępuje się załącznikiem I do niniejszej dyrektywy.
Artykuł 2
1.
Nie później niż dnia 1 lipca 1994 r. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i
administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy.
2.
Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadomią o tym
Komisję.
3.
Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają
odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Procedura dokonywania takiego odniesienia określana jest przez Państwa Członkowskie.
Artykuł 3
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 1 września 1993 r.
W imieniu Komisji
Yannis PALEOKRASSAS

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK
Załącznik zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr L 258 A z dnia 16 października
1993 r.
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