NARIADENIE RADY (EHS) č. 3280/92
z 9. novembra 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1576/89 stanovujúce všeobecné pravidlá
pre definovanie, opisovanie a prezentáciu liehovín

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej
články 43 a 100a,
so zreteľom na návrh Komisie,1
v spolupráci s Európskym parlamentom,2
so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru,3
keďže uzávery fliaš alebo fólie ako pokrývky uzatváracích zariadení na kontejneroch
obsahujúcich olovo, v ktorých sa liehoviny dodávajú na trh, by sa mali zakázať, aby sa
predišlo riziku znečistenia, najmä náhodným dotykom s takými výrobkami, a riziku
znečistenia životného prostredia odpadom, ktorý obsahuje olovo obsiahnuté v takých
uzáveroch alebo fóliách; keďže však výrobcom a používateľom takých uzáverov a fólií by sa
mal poskytnúť čas na prispôsobenie tým, že zákaz sa bude uplatňovať až od 1. januára 1993;
keďže je taktiež potrebné, aby sa umožnilo predať liehoviny vo fľašiach uzatvorených
uzávermi alebo zakrytých fóliami obsahujúcimi olovo pred vyššie uvedeným dátumom až do
vyčerpania zásob;
keďže nariadenie (EHS) č. 1576/894 by sa v dôsledku toho malo zmeniť a doplniť,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
K článku 7 (2) nariadenia (EHS) č. 1576/89 sa týmto pridáva tento bod:
„(e) od 1. januára 1993 sa liehoviny, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, nemôžu
skladovaťv kontejneroch opatrených uzávermi fliaš alebo fóliami obsahujúcimi olovo.
Avšak, predaj liehovín vo fľašiach uzatvorených pred uvedeným dátumom takými
uzávermi alebo fóliami je povolený až do vyčerpania zásob.“
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku
Európskych spoločenstiev.
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Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 9. novembra 1992

Za Radu
predseda
D. HURD

