Λευκωσία, 23 Ιουνίου 2016

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους
Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο: «Οι περί των
Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017»
Κυρία/ε,
Συνημμένα θα βρείτε το προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο: «Οι περί των Βασικών
Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017» το οποίο τίθεται σε
διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.
Για εύκολη αναφορά, πληροφορείστε ότι το κείμενο των βασικών κανονισμών και των
τροποποιήσεων του βρίσκονται στην ενότητα «Νομοθεσία», στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας
Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών .
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλουν γραπτώς τις απόψεις τους, στον
Αναπληρωτή Διευθυντή της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών
(Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
1421 Λευκωσία), τηλέφωνο επικοινωνίας: 22867309, τηλεομοιότυπο: 22867357 και e-mail:
ssavva@mcit.gov.cy, το αργότερο μέχρι τις 4/7/2016.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν σταλούν οποιεσδήποτε απόψεις θα θεωρηθεί ότι
συμφωνείτε πλήρως με το περιεχόμενο του προσχεδίου Κανονισμών.
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με τον
αρμόδιο λειτουργό της υπηρεσίας κο Σάββα Σάββα στο τηλέφωνο 22867309
Με εκτίμηση,

Ανδρέας Ανδρέου
Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας
Για Γενικό Γραμματέα

Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066 , Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ. + 357-22889860, Φαξ. + 357-22665685, E-mail: meropi@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ
Κανονισμοί με βάση το άρθρο 59
Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με τίτλο:

Επίσημη

(α) «Οδηγία (ΕΕ) 2015/2115 της Επιτροπής, της 23ης

Εφημερίδα της

Νοεμβρίου 2015 για την τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση

Ε.Ε.: L306,
24.11.2015
σ.17.

ειδικών

οριακών

τιμών

για

τις

χημικές

ουσίες

που

χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ του
παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των
παιχνιδιών, όσον αφορά την ουσία φορμαμίδιο,

Επίσημη

(β) «Οδηγία (ΕΕ) 2015/2116 της Επιτροπής, της 23ης

Εφημερίδα της

Νοεμβρίου 2015 για την τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση

Ε.Ε.: L306,
24.11.2015
σ.20.

ειδικών

οριακών

τιμών

για

τις

χημικές

ουσίες

που

χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ του
παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των
παιχνιδιών, όσον αφορά την ουσία βενζοϊσοθειαζολινόνη,

Επίσημη

(γ) «Οδηγία (ΕΕ) 2015/2117 της Επιτροπής, της 23ης

Εφημερίδα της

Νοεμβρίου 2015 για την τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση

Ε.Ε.: L306,
24.11.2015
σ.23.

ειδικών

οριακών

τιμών

για

τις

χημικές

ουσίες

που

χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ του
παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των
παιχνιδιών, όσον αφορά τις ουσίες χλωρομεθυλισοθειαζολινόνη
και μεθυλισοθειαζολινόνη, τόσο μεμονωμένα όσο και σε
αναλογία 3:1.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του
30(Ι) του 2002

χορηγούνται με βάση το άρθρο 59 του περί των Βασικών

29(Ι) του 2003

Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες

258(Ι) του 2004

Προϊόντων Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

89(Ι) του 2005
71(Ι) του 2009
7(Ι) του 2011
90(Ι) του 2011
54(Ι) του 2013.
Συνοπτικός

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί των Βασικών

τίτλος.

Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 και

Επίσημη

θα διαβάζονται μαζί με τους περί των Βασικών Απαιτήσεων

Εφημερίδα,

(Παιχνίδια) Κανονισμούς του 2011 μέχρι 2015 (οι οποίοι στο εξής θα

Παράρτημα

αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί

Τρίτο (Ι):

και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των

08.07.2011

Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμοί του 2011 μέχρι 2017.

28.12.2012
6.11.2015.

Τροποποίηση του

2. Στο προσάρτημα Γ του Παραρτήματος ΙΙ των βασικών

προσαρτήματος Γ

κανονισμών προστίθενται οι ακόλουθες εγγραφές:

του Παραρτήματος
ΙΙ των βασικών
κανονισμών.

Ουσία
Φορμαμίδιο

Αριθ. CAS
75-12-7

Οριακή τιμή
20 μg/m3 (όριο εκπομπών)
εντός 28 ημερών, το αργότερο,
από την έναρξη της δοκιμής για
εκπομπές των υλικών
παιχνιδιών από αφρώδες
πλαστικό με περιεκτικότητα σε
φορμαμίδιο άνω των 200 mg/kg
(όριο αποκοπής που βασίζεται
στην περιεκτικότητα).

1,2-

2634-33-5

βενζοϊσοθειαζολ-

5 mg/kg (όριο συγκέντρωσης)
σε υδατικά υλικά παιχνιδιών,
σύμφωνα με τις μεθόδους που

3(2H)-όνη

προβλέπονται στα ευρωπαϊκά
πρότυπα EN 71-10:2005 και EN
71-11:2005
μάζα αντίδρασης:

55965-84-9

1 mg/kg (όριο συγκέντρωσης)
σε υδατικά υλικά παιχνιδιών

5-χλωρο-2μεθυλο-4ισοθειαζολιν- 3όνης (αριθ. ΕΚ
247-500-7) και 2μεθυλ-2Hισοθειαζολ-3όνης (αριθ. ΕΚ
220-239-6) (3:1)
5-χλωρο-2-

26172-55-4

μεθυλ-

0,75 mg/kg (όριο
συγκέντρωσης) σε υδατικά

ισοθειαζολιν-

υλικά παιχνιδιών

3(2H)-όνη
2-

2682-20-4

μεθυλισοθειαζολι
ν-3(2H)-όνη
Έναρξη ισχύος.

0,25 mg/kg (όριο
συγκέντρωσης) σε υδατικά
υλικά παιχνιδιών

3. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ την 24η Μαΐου 2017
εκτός από τις 3 τελευταίες εγγραφές στον Κανονισμό 2 που τίθενται
σε ισχύ την 24η Νοεμβρίου 2017.

