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SMERNICA KOMISIE 93/72/EHS
z 1. septembra 1993,
ktorou sa po devätnástykrát prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 67/548/EHS
o aproximácii zákonov, iných predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia
a označovania nebezpečných látok
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho
spoločenstva,
so zreteľom na smernicu Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967
o aproximácii zákonov, iných predpisov a správnych opatrení
týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných
látok (1), naposledy zmenenú a doplnenú smernicou
93/31/EHS (2), najmä na jej články 28 a 29,
keďže príloha I k smernici Rady 67/548/EHS obsahuje zoznam
nebezpečných látok spolu so špecifikáciou postupov klasifikácie
a označovania jednotlivých látok a keďže smernica Rady
92/32/EHS (3) zmenila a doplnila ustanovenia o klasifikácii
a označovaní nebezpečných látok;
keďže z toho dôvodu je potrebné upraviť klasifikáciu niektorých látok v prílohe I a v prípadoch, kedy je to potrebné,
doplniť v prílohe I EHS čísla;
keďže Nemecko požiadalo o zmenu označovania určitého počtu látok a podľa článku 23 smernice 67/548/EHS v znení
smernice 79/831/EHS (4) oznámilo túto skutočnosť Komisii;
keďže preskúmanie zoznamu nebezpečných látok v uvedenej
prílohe ukázalo, že tento zoznam je potrebné prispôsobiť
súčasným vedeckým a technickým poznatkom;
keďže ustanovenia tejto smernice sú v súlade so stanoviskom
Výboru pre prispôsobenie technickému pokroku a odstránenie
technických bariér obchodu s nebezpečnými látkami
a preparátmi,
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Článok 1
Príloha I k smernici 67/548/EHS sa nahrádza prílohou I k tejto
smernici.
Článok 2
1. Členské štáty prijmú do 1. júla 1994 zákony, iné predpisy
a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto
smernicou.
2.

Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

3.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach
alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu.
Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
Článok 3
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
V Bruseli 1. septembra 1993
Za Komisiu
Yannis PALEOKRASSAS

člen Komisie
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PRÍLOHA
Príloha bude uverejnená v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev č. L 258 A zo 16. októbra 1993.
(Pozri oznámenie uverejnené na vnútornej strane zadnej obálky úradného vestníka.)
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