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DIRECTIVA COMISIEI
din 25 aprilie 1984
de efectuare a celei de-a șasea adaptări la progresul tehnic a Directivei 67/548/CEE a Consiliului privind
apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și
etichetarea substanțelor periculoase
(84/449/CEE)
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice
Europene,
având în vedere Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie
1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor
administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea
substanțelor periculoase (1), supusă celei de-a șasea modificări
prin Directiva 79/831/CEE a Consiliului (2) și, în special,
articolele 19, 20 și 21,
întrucât articolul 3 alineatul (1) din Directiva 79/831/CEE prevede
că determinarea proprietăților fizico-chimice ale toxicității și
ecotoxicității substanțelor și preparatelor se realizează conform
metodelor prevăzute în anexa V;
întrucât articolul 19 din Directiva 79/831/CEE din 18 septembrie
1979 prevede ca anexa V să urmeze procedura stabilită de Comitetul pentru adaptarea la progresul tehnic și că trebuie în special
să se țină cont de metodele recunoscute și recomandate de către
organismele internaționale competente, atunci când aceste recomandări există;
întrucât dispozițiile prezentei directive sunt în conformitate cu
avizul Comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic a
directivelor privind eliminarea barierelor tehnice din calea
comerțului cu substanțe și preparate periculoase,

(1) JO L 196, 16.8.1967, p. 1.
(2) JO L 259, 15.10.1979, p. 10.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1
Textul anexei V la Directiva 67/548/CEE se înlocuiește cu textul
prevăzut în anexa la prezenta directivă.
Articolul 2
Statele membre adoptă și publică, înainte de 1 iulie 1985,
dispozițiile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive și
informează imediat Comisia cu privire la aceasta. Statele membre
aplică aceste dispoziții începând de la 1 iulie 1986.
Articolul 3
Prezenta directivă se adresează statelor membre.
Adoptată la Bruxelles, 25 aprilie 1984.
Pentru Comisie
Karl-Heinz NARJES

Membru al Comisiei
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A se vedea Directiva 92/69/CEE a Comisiei (JO L 383 A, 29.12.1992, p. 1) și Directiva 88/302/CEE a Comisiei
(JO L 133, 30.5.1988, p. 1).
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