16 Απριλίου 2021

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
σχετικά με τον προτεινόμενο περιορισμό του μολύβδου στην υπαίθρια σκοποβολή,
το κυνήγι και την αλιεία
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει υποβληθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών
Προϊόντων (ECHA) πρόταση για περιορισμό στη χρήση του Μόλυβδου στην υπαίθρια
σκοποβολή, το κυνήγι και την αλιεία. Η πρόταση θα αξιολογηθεί με τελικό στόχο να
ενταχθεί ως νέος περιορισμός στο Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH
(αρ. 1907/2006/ΕΚ).
Η διαβούλευση ξεκίνησε στις 24 Μαρτίου 2021 και θα λήξει στις 24 Σεπτεμβρίου 2021. Ο
Ευρωπαϊκός
Οργανισμός
Χημικών
Προϊόντων
(ECHA)
ενθαρρύνει
τους
επηρεαζόμενους/ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους,
έως τις 5 Μαΐου 2021, ώστε να τις αξιοποιήσουν κατά τις πρώτες συζητήσεις που θα
γίνουν τον Ιούνιο του 2021 σχετικά με την πρόταση.
Επιπρόσθετα, χθες, 15 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημερωτική
συνεδρίαση σχετικά με τον προτεινόμενο περιορισμό. Είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο
σύνδεσμο https://youtu.be/7tQI3iwr76o
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους
αρμόδιους Λειτουργούς στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα τηλέφωνα 22405609 και 22405623.
Ακολουθεί αυτούσια η Ανακοίνωση από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά με την υποβολή σχολίων στη
Δημόσια Διαβούλευση.
Παραμένοντας στη διάθεσή σας.
Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ
Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Enterprise Europe Network Κύπρου
Τηλ. 22889752, Email: Stalo@ccci.org.cy
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Προτεινόμενος περιορισμός στη χρήση του Μολύβδου στην υπαίθρια σκοποβολή, το
κυνήγι και την αλιεία (ΚΧΠΑΥ/14)
Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για περιορισμό της χρήσης και των
επιπτώσεων του Μολύβδου στο περιβάλλον, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει τις επηρεαζόμενες
εταιρείες και τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις ή επιστημονικές ομάδες ότι έχει υποβληθεί στον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) πρόταση για περιορισμό στη χρήση της
ουσίας αυτής σε πυρομαχικά και στην αλιεία. Η πρόταση θα αξιολογηθεί με τελικό στόχο να
ενταχθεί ως νέος περιορισμός στο Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH (αρ.
1907/2006/ΕΚ).
Ο Μόλυβδος είναι ουσία τοξική για τον άνθρωπο και επικίνδυνη για το περιβάλλον. Η
σημαντικότερη ανησυχία ως προς τη δημόσια υγεία αφορά την επίδρασή του στην ανάπτυξη
του νευρικού συστήματος των παιδιών. Εκτιμάται ότι ανά έτος περίπου 1 εκατομμύριο παιδιά
εκτίθενται σε μόλυβδο ως συνέπεια της χρήσης του σε πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται σε
βολές πυροβόλων όπλων αλλά και σε σύνεργα αλιείας.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) καλεί τους
επηρεαζόμενους/ενδιαφερόμενους φορείς να αποστείλουν, αν κατέχουν, έως τις 24
Σεπτεμβρίου 2021 επιστημονικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μολύβδου
σε πυρομαχικά για χρήση στο κυνήγι και στην αθλητική σκοποβολή, καθώς και στην αλιεία.
Σημειώνεται ότι η πρόταση αφορά αποκλειστικά εφαρμογές από πολίτες. Προτρέπονται όσοι
θα υποβάλουν πληροφορίες να τις αποστείλουν έως τις 5 Μαΐου 2021, ώστε αυτές να
αξιοποιηθούν κατά τις πρώτες συζητήσεις σχετικά με την πρόταση που θα γίνουν τον Ιούνιο
του 2021. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να εντοπιστούν οι ανάγκες για πιθανές εξαιρέσεις
από τον μελλοντικό περιορισμό.
Όσοι ενδιαφέρονται για το θέμα μπορούν να πάρουν περισσότερη πληροφόρηση στη
διάρκεια διαδικτυακής ενημερωτικής ημερίδας που θα γίνει στις 15 Απριλίου από τις 11:00
έως τις 13:00 ώρα Κύπρου. Εμπειρογνώμονες του ECHA θα απαντήσουν σε ερωτήματα που
τέθηκαν κατά τη διαβούλευση και θα δώσουν διευκρινήσεις για τον τρόπο υποβολής
παρατηρήσεων. Μπορείτε να στείλετε τα ερωτήματα σας στους εμπειρογνώμονες εκ των
προτέρων μέσω του εντύπου υποβολής.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους
αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22405609 και 22405623.
5 Απριλίου 2021
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Περισσότερες πληροφορίες
•

Σύντομο ενημερωτικό σημείωμα στην ελληνική

•

Δημόσια Διαβούλευση – Υποβολή σχολίων

•

Διαδικτυακή ημερίδα στις 15.4.2021

•

Πρόταση περιορισμού

•

Προς βιώσιμες δραστηριότητες σκοποβολής στην ύπαιθρο και αλιείας – Ο ECHA
προτείνει περιορισμούς στη χρήση μολύβδου

•

Φλέγοντα ζητήματα: Μόλυβδος σε βλήματα, σφαίρες και βαρίδια ψαρέματος

•

Ενημερωτικό βίντεο

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, T.Θ. 24855, 1304 Λευκωσία
Τηλ.: 22405623, Φαξ: 22663788, E-mail: info@dli.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dli
Z:\TAY\ΚΧΠΑΥ\Anakoinoseis\2021\20210331-public consultation Lead in Shots ΚΧΠΑΥ14.docx

