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KOMISIJOS DIREKTYVA 93/72/EEB
1993 m. rugsėjo 1 d.
devynioliktą kartą derinanti su technikos pažanga Direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės
aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis,
suderinimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą
67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių
pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais
Komisijos direktyva 93/21/EEB (2), ypač į jos 28 ir 29 straipsnius,

1 straipsnis
Direktyvos 67/548/EEB I priedas keičiamas šios direktyvos I
priedu.
2 straipsnis

kadangi Tarybos direktyvos 67/548/EEB I priede yra pateiktas
pavojingų medžiagų sąrašas, taip pat informacija apie kiekvienos medžiagos klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, ir kadangi
Tarybos direktyva 92/32/EEB (3) iš dalies pakeitė nuostatas dėl
pavojingų medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo;

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus,
kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 1994 m. liepos 1 d., įgyvendina šią direktyvą.

kadangi dėl to būtina peržiūrėti I priede pateiktų tam tikrų
medžiagų klasifikavimą ir prireikus į I priedą įtraukti EEB
numerį;

3.
Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose
nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai
skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

kadangi Vokietija paprašė pakeisti daugelio medžiagų ženklinimą bei pagal Direktyvos 67/548/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 79/831/EEB (4), 23 straipsnį atitinkamai apie taip
pranešė Komisijai;

3 straipsnis

kadangi ištyrus minėtame I priede pateiktą pavojingų medžiagų
sąrašą, paaiškėjo, jog šį sąrašą reikia suderinti su turimomis
mokslo ir technikos žiniomis;
kadangi šios direktyvos nuostatos atitinka Direktyvų dėl techninių kliūčių panaikinimo pavojingų medžiagų ir preparatų prekybos srityje derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

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

OL
OL
OL
OL

196, 1967 8 16, p. 1.
L 110, 1993 5 4, p. 20.
L 154, 1992 6 5, p. 1.
L 259, 1979 10 15, p. 10.

2.

Apie tai valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai.

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
Priimta Briuselyje, 1993 m. rugsėjo 1 d.
Komisijos vardu
Yannis PALEOKRASSAS

Komisijos narys

13/12 t.

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

PRIEDAS
Šis priedas bus paskelbtas 1993 m. spalio 16 d. Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje Nr. L 258 A.
(Žr. pastabą, išspausdintą šio Oficialiojo leidinio apatinės viršelio dalies vidinėje pusėje)
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