
Ο ΠΕΡΙ ΣΩΝ ΒΑΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΤΝ 

ΚΑΘΟΡΙΜΕΝΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΝΟΜΟ 

Κακμκζζιμί ιε αάζδ ημ άνενμ 59 

Ω 

Πνμμίιζμ. Γζα ζημπμύξ εκανιόκζζδξ ιε ηζξ πνάλεζξ ηδξ Εονωπαϊηήξ Έκωζδξ ιε ηίηθμ: 

  
Επίζδιδ  
Εθδιενίδα ηδξ 
Ε.Ε.: L 299/51, 
19.11.2019, 
 

(α) «Οδηβία (EE) 2019/1929 ηηρ Επιηποπήρ ηηρ 19ηρ Νοεμαπίος 2019 βια ηην ηποποποίηζη ηος 
πποζαπηήμαηορ Γ ηος παπαπηήμαηορ II ηηρ οδηβίαρ 2009/48/ΕΚ ηος Εςπωπαϊκού 
Κοινοαοςλίος και ηος Σςμαοςλίος με ζκοπό ηη θέζπιζη ειδικών οπιακών ηιμών βια ηιρ σημικέρ 
οςζίερ πος σπηζιμοποιούνηαι ζε οπιζμένα παισνίδια, όζον αθοπά ηη θοπμαλδεΰδη», 

  
Επίζδιδ  
Εθδιενίδα ηδξ 
Ε.Ε.: L298/6, 
18.11.2019, 
 

(α) «Οδηβία (EE) 2019/1922 ηηρ Επιηποπήρ ηηρ 18ηρ Νοεμαπίος 2019 βια ηην ηποποποίηζη, με 
ζκοπό ηην πποζαπμοβή ζηιρ ηεσνικέρ και επιζηημονικέρ εξελίξειρ, ηος ζημείος 13 ηος μέποςρ 
III ηος παπαπηήμαηορ II ηηρ οδηβίαρ 2009/48/ΕΚ ηος Εςπωπαϊκού Κοινοαοςλίος και ηος 
Σςμαοςλίος ζσεηικά με ηην αζθάλεια ηων παισνιδιών, όζον αθοπά ηο απβίλιο», 

  
 
30(Ι) ημο 2002 
29(Ι) ημο 2003 
258(Ι) ημο 2004 
89(Ι) ημο 2005 
71(Ι) ημο 2009 
7(Ι) ημο 2011 
90(Ι) ημο 2011 
54(Ι) ημο 2013. 

 
Σμ Τπμονβζηό οιαμύθζμ, αζηώκηαξ ηζξ ελμοζίεξ πμο ημο πμνδβμύκηαζ ιε αάζδ ημ άνενμ 59 ηωκ 
πενί ηωκ Βαζζηώκ Απαζηήζεωκ πμο πνέπεζ κα πθδνμύκ Καεμνζζιέκεξ Καηδβμνίεξ Πνμϊόκηωκ 
Νόιωκ ημο 2002 έωξ 2013, εηδίδεζ ημοξ αηόθμοεμοξ Κακμκζζιμύξ: 

  
οκμπηζηόξ ηίηθμξ. 
Επίζδιδ 
Εθδιενίδα, 
Πανάνηδια 
Σνίημ (Ι): 
08.07.2011 
28.12.2012 
06.11.2015 
14.07.2017 
15.11.2019. 

1.  Οζ πανόκηεξ Κακμκζζιμί εα ακαθένμκηαζ ωξ μζ πενί ηωκ Βαζζηώκ Απαζηήζεωκ (Παζπκίδζα) 
(Σνμπμπμζδηζημί) Κακμκζζιμί ημο 2021 ηαζ εα δζααάγμκηαζ ιαγί ιε ημοξ πενί ηωκ Βαζζηώκ 
Απαζηήζεωκ (Παζπκίδζα) Κακμκζζιμύξ ημο 2011 ιέπνζ 2019 (μζ μπμίμζ ζημ ελήξ εα ακαθένμκηαζ ωξ 
«μζ ααζζημί ηακμκζζιμί») ηαζ μζ ααζζημί ηακμκζζιμί ηαζ μζ πανόκηεξ Κακμκζζιμί εα ακαθένμκηαζ 
ιαγί ωξ μζ πενί ηωκ Βαζζηώκ Απαζηήζεωκ (Παζπκίδζα) Κακμκζζιμί ημο 2011 ιέπνζ 2021. 

  
Σνμπμπμίδζδ ημο 
Πανανηήιαημξ ΙΙ 
ηωκ ααζζηώκ 
ηακμκζζιώκ. 

2.  Σμ Πανάνηδια ΙΙ ηωκ ααζζηώκ ηακμκζζιώκ, ηνμπμπμζείηαζ ωξ αημθμύεωξ: 
 
 

(α) Με ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηδξ ηαηαπώνδζδξ βζα ημ ανβίθζμ, ζημκ πίκαηα ημο ζδιείμο 13 ημο 
Μένμοξ ΙΙΙ, από ημ αηόθμοεμ ηείιεκμ: 

  

 « Ανβίθζμ 2250 560 28130 »· 

  
 (α) ιε ηδκ πνμζεήηδ ηδξ αηόθμοεδξ ηαηαπώνδζδξ, ζημ Πνμζάνηδια Γ αοημύ: 
  

 «     

  Φμνιαθδεΰδδ 50-00-0 1,5 mg/l (όνζμ ιεηακάζηεοζδξ) ζε 
πμθοιενή οθζηά παζπκζδζώκ.  
0,1 ml/m3 (όνζμ εηπμιπήξ) ζε οθζηά 
παζπκζδζώκ από λύθμ ζοβημθθδιέκμ ιε 
νδηίκδ.  
30 mg/kg (όνζμ πενζεηηζηόηδηαξ) ζε 
οθακηζηέξ ύθεξ παζπκζδζώκ. 
30 mg/kg (όνζμ πενζεηηζηόηδηαξ) ζε 
δενιάηζκα οθζηά παζπκζδζώκ.  
30 mg/kg (όνζμ πενζεηηζηόηδηαξ) ζε πάνηζκα 
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οθζηά παζπκζδζώκ.  
10 mg/kg (όνζμ πενζεηηζηόηδηαξ) ζε οθζηά 
παζπκζδζώκ ιε αάζδ ημ κενό. 

 
 
». 

  

Έκανλδ ζζπύμξ. 3.  Η πανάβναθμξ (α) ημο Κακμκζζιμύ 2 ηίεεηαζ ζε ζζπύ ηδκ 20δ Μαΐμο  2021 ηαζ δ πανάβναθμξ (α) 
ημο Κακμκζζιμύ 2 ηίεεηαζ ζε ζζπύ ηδκ 21δ Μαΐμο  2021. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


