
Ο ΠΕΡΙ ΣΩΝ ΒΑΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΤΝ ΚΑΘΟΡΙΜΕΝΕ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Καλνληζκνί κε βάζε ην άξζξν 59 

 

Πξννίκην. 

 

Γηα ζθνπνύο ελαξκόληζεο κε ηηο πξάμεηο ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο 

κε ηίηιν:  

 

Επίζεκε 

Εθεκεξίδα ηεο  

Ε.Ε.: L306, 

24.11.2015 

ζ.17. 

 

 (α) «Οδεγία (ΕΕ) 2015/2115 ηεο Επηηξνπήο, ηεο 23εο 

Ννεκβξίνπ 2015 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε, κε ζθνπό ηελ έγθξηζε 

εηδηθώλ νξηαθώλ ηηκώλ γηα ηηο ρεκηθέο νπζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε παηρλίδηα, ηνπ πξνζαξηήκαηνο Γ ηνπ 

παξαξηήκαηνο II ηεο νδεγίαο 2009/48/ΕΚ ηνπ Επξωπαϊθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηωλ 

παηρληδηώλ, όζνλ αθνξά ηελ νπζία θνξκακίδην, 

 

Επίζεκε 

Εθεκεξίδα ηεο  

Ε.Ε.: L306, 

24.11.2015 

ζ.20. 

 

 

 (β) «Οδεγία (ΕΕ) 2015/2116 ηεο Επηηξνπήο, ηεο 23εο 

Ννεκβξίνπ 2015 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε, κε ζθνπό ηελ έγθξηζε 

εηδηθώλ νξηαθώλ ηηκώλ γηα ηηο ρεκηθέο νπζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε παηρλίδηα, ηνπ πξνζαξηήκαηνο Γ ηνπ 

παξαξηήκαηνο II ηεο νδεγίαο 2009/48/ΕΚ ηνπ Επξωπαϊθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηωλ 

παηρληδηώλ, όζνλ αθνξά ηελ νπζία βελδνϊζνζεηαδνιηλόλε, 

 

Επίζεκε 

Εθεκεξίδα ηεο  

Ε.Ε.: L306, 

24.11.2015 

ζ.23. 

 

 (γ) «Οδεγία (ΕΕ) 2015/2117 ηεο Επηηξνπήο, ηεο 23εο 

Ννεκβξίνπ 2015 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε, κε ζθνπό ηελ έγθξηζε 

εηδηθώλ νξηαθώλ ηηκώλ γηα ηηο ρεκηθέο νπζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε παηρλίδηα, ηνπ πξνζαξηήκαηνο Γ ηνπ 

παξαξηήκαηνο II ηεο νδεγίαο 2009/48/ΕΚ ηνπ Επξωπαϊθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηωλ 

παηρληδηώλ, όζνλ αθνξά ηηο νπζίεο ριωξνκεζπιηζνζεηαδνιηλόλε 

θαη κεζπιηζνζεηαδνιηλόλε, ηόζν κεκνλωκέλα όζν θαη ζε 

αλαινγία 3:1. 

  



 

Οπζία Αξηζ. CAS Οξηαθή ηηκή 

Φνξκακίδην 75-12-7 20 κg/m3 (όξην εθπνκπώλ) 

εληόο 28 εκεξώλ, ην αξγόηεξν, 

από ηελ έλαξμε ηεο δνθηκήο γηα 

εθπνκπέο ηωλ πιηθώλ 

παηρληδηώλ από αθξώδεο 

πιαζηηθό κε πεξηεθηηθόηεηα ζε 

θνξκακίδην άλω ηωλ 200 mg/kg 

(όξην απνθνπήο πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ πεξηεθηηθόηεηα). 

 

30(Ι) ηνπ 2002 

29(Ι) ηνπ 2003 

258(Ι) ηνπ 2004 

89(Ι) ηνπ 2005 

71(Ι) ηνπ 2009 

7(Ι) ηνπ 2011 

90(Ι) ηνπ 2011 

54(Ι) ηνπ 2013. 

 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ 

ρνξεγνύληαη κε βάζε ην άξζξν 59 ηνπ πεξί ηωλ Βαζηθώλ 

Απαηηήζεωλ πνπ πξέπεη λα πιεξνύλ Καζνξηζκέλεο Καηεγνξίεο 

Πξνϊόληωλ Νόκνπ, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο: 

πλνπηηθόο 

ηίηινο. 

 

Επίζεκε 

Εθεκεξίδα, 

Παξάξηεκα  

Σξίην (Ι): 

08.07.2011 

28.12.2012 

6.11.2015. 

 

1.  Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη ωο νη πεξί ηωλ Βαζηθώλ 

Απαηηήζεωλ (Παηρλίδηα) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2017 θαη 

ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί ηωλ Βαζηθώλ Απαηηήζεωλ 

(Παηρλίδηα) Καλνληζκνύο ηνπ 2011 κέρξη 2015 (νη νπνίνη ζην εμήο ζα 

αλαθέξνληαη ωο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί 

θαη νη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί ωο νη πεξί ηωλ 

Βαζηθώλ Απαηηήζεωλ (Παηρλίδηα) Καλνληζκνί ηνπ 2011 κέρξη 2017.  

 

  

Σξνπνπνίεζε ηνπ 

πξνζαξηήκαηνο Γ 

ηνπ Παξαξηήκαηνο 

ΙΙ ηωλ βαζηθώλ 

θαλνληζκώλ. 

2. ην πξνζάξηεκα Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηωλ βαζηθώλ 

θαλνληζκώλ πξνζηίζεληαη νη αθόινπζεο εγγξαθέο: 



1,2-

βελδνϊζνζεηαδνι-

3(2H)-όλε 

2634-33-5 5 mg/kg (όξην ζπγθέληξωζεο) 

ζε πδαηηθά πιηθά παηρληδηώλ, 

ζύκθωλα κε ηηο κεζόδνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηα επξωπαϊθά 

πξόηππα EN 71-10:2005 θαη EN 

71-11:2005 

κάδα αληίδξαζεο: 

5-ριωξν-2-

κεζπιν-4-

ηζνζεηαδνιηλ- 3-

όλεο (αξηζ. ΕΚ 

247-500-7) θαη 2-

κεζπι-2H-

ηζνζεηαδνι-3-

όλεο (αξηζ. ΕΚ 

220-239-6) (3:1) 

55965-84-9 1 mg/kg (όξην ζπγθέληξωζεο) 

ζε πδαηηθά πιηθά παηρληδηώλ 

5-ριωξν-2-

κεζπι-

ηζνζεηαδνιηλ-

3(2H)-όλε 

26172-55-4 0,75 mg/kg (όξην 

ζπγθέληξωζεο) ζε πδαηηθά 

πιηθά παηρληδηώλ 

2-

κεζπιηζνζεηαδνιη

λ-3(2H)-όλε 

2682-20-4 0,25 mg/kg (όξην 

ζπγθέληξωζεο) ζε πδαηηθά 

πιηθά παηρληδηώλ 

 

 

 

 

Έλαξμε ηζρύνο. 3. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ηίζεληαη ζε ηζρύ ηελ 24ε Μαΐνπ 2017 

εθηόο από ηηο 3 ηειεπηαίεο εγγξαθέο ζηνλ Καλνληζκό 2 πνπ ηίζεληαη 

ζε ηζρύ ηελ 24ε Ννεκβξίνπ 2017.  

 


