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Αριθμός 5124 Παρασκευή, 30 Nοεμβρίου  2018 2037 
      

Αριθμός 341 

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018, οι οποίοι εκδόθηκαν 
από το Υπουργικό Συμβούλιο, με βάση το άρθρο 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να 
πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και 
εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του 
άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με 
Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 
2010). 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 

___________________ 
Κανονισμοί με βάση το άρθρο 59ΩΣ 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L 110, 
27. 4.2017, σ. 6. 

(α) «Οδηγία (ΕΕ) 2017/738 του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση, με 
σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, 
όσον αφορά τον μόλυβδο», 

  
Επίσημη  
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L 115, 
4.5.2017, σ. 47. 

(β) «Οδηγία (ΕΕ) 2017/774 της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση, με σκοπό 
την έγκριση 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 φαινόλη», 

  
Επίσημη  
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L 138, 
25.5.2017, 
σ. 128. 
 
 

(γ) «Οδηγία (ΕΕ) 2017/898 της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση, με σκοπό 
την έγκριση 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 δισφαινόλη Α». 
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30(Ι) του 2002 
29(Ι) του 2003 

258(Ι) του 2004 
89(Ι) του 2005 
71(Ι) του 2009 

7(Ι) του 2011 
90(Ι) του 2011 

54(Ι) του 2013. 

     Tο Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται με βάση το άρθρο 59 του 
περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων 
Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

8.7.2011 
28.12.2012 
6.11.2015 

14.7.2017. 

     1.  Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί των Βασικών 
Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμούς του 2011 μέχρι 2017 (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως 
«οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμοί του 2011 μέχρι 2018. 

  
Τροποποίηση 
του Παραρ- 
τήματος ΙΙ 
των βασικών 
 κανονισμών. 

     2.  Το Παράρτημα ΙΙ των βασικών κανονισμών, τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 

 

  
 (α) Με την αντικατάσταση από τον πίνακα του σημείου 13 του Μέρους ΙΙΙ αυτού, της 

καταχώρησης για το μόλυβδο (δωδέκατη γραμμή), με την ακόλουθη καταχώρηση: 
  
       « Μόλυβδος 2,0 0,5 23 »· 
  
 (β) με την αντικατάσταση στον πίνακα του Προσαρτήματος Γ του Μέρους VI αυτού, της 

καταχώρησης για τη Δισφαινόλη Α (πέμπτη γραμμή), με την ακόλουθη καταχώρηση: 
               
 « Δισφαινόλη Α 80-05-7 0,04 mg/l (όριο μετανάστευσης)  σύμφωνα   με   

τις  μεθόδους  που ορίζονται    στα     πρότυπα  
EN 71-10:2005 και EN 71-11:2005. 

 
          

 
 
»·και 

  
 (γ) με την προσθήκη στο τέλος του πίνακα του Προσαρτήματος Γ του Μέρους VI αυτού, της 

ακόλουθης καταχώρησης: 
                 
     « Φαινόλη 108-95-2 5 mg/l (όριο μετανάστευσης) στα πολυμερή 

υλικά σύμφωνα με τις μεθόδους που ορίζονται 
στα πρότυπα EN 71-10:2005 και EN   71-
11:2005.  
10 mg/kg (όριο περιεκτικότητας) ως 
συντηρητικό σύμφωνα με τις μεθόδους που 
καθορίζονται στα πρότυπα EN 71-10:2005 και 
EN 71- 11:2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα. 

http://www.mof.gov.cy/gpo

	ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

