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ΝΚ/ΜΑΧ/ 

Επίσημη  
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L. 345, 
23.12.2008, σ.68. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 6 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 
«Οδηγία 2008/112/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 
2008 για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ 
και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 
2004/42/ΕΚ ώστε να προσαρμοσθούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την 
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων», 

  
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 
 
35(Ι) του 2006 
54(Ι) του 2007. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Περιορισμού των Εκπομπών Πτητικών 
Οργανικών Ενώσεων που Οφείλονται στη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Χρώματα 
Διακόσμησης, Βερνίκια, Προϊόντα Φανοποιίας Αυτοκινήτων και Άλλα Προϊόντα Βαφής 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Περιορισμού των 
Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων που Οφείλονται στη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε 
Χρώματα Διακόσμησης, Βερνίκια, Προϊόντα Φανοποιίας Αυτοκινήτων και Άλλα Προϊόντα Βαφής 
Νόμους του 2006 και 2007  (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Περιορισμού των Εκπομπών 
Πτητικών Οργανικών Ενώσεων που Οφείλονται στη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Χρώματα 
Διακόσμησης, Βερνίκια, Προϊόντα Φανοποιίας Αυτοκινήτων και Άλλα Προϊόντα Βαφής Νόμοι του 
2006 έως 2010 .   

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 του 
βασικού νόμου.   

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με τη διαγραφή των όρων «παρασκεύασμα» και «ουσίες» και των ορισμών τους· 
   
 (β) με την αντικατάσταση, στον ορισμό του όρου «επίχρισμα», των λέξεων 

«παρασκεύασμα» (πρώτη γραμμή) και «παρασκευασμάτων» (δεύτερη γραμμή) με τις 
λέξεις «μείγμα» και «μειγμάτων» αντίστοιχα. και  

   
 (γ) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και 

των ορισμών τους : 
   
  Επίσημη 

Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 353, 
31.12.2008, σ.1. 
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 235, 
5.9.2009, σ.1. 

“κανονισμός ΕΚ/1272/2008” σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 
συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και 
την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την 
τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006, όπως 
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 790/2009 της 
Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 2009 περί τροποποίησης, με 
σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική 
πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ταξινόμηση, την 
επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, 
όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

    
   “μείγμα”  σημαίνει τα μείγματα ή διαλύματα που αποτελούνται από 

δύο ή περισσότερες ουσίες· 
    
   “ουσία” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 

του κανονισμού ΕΚ/1272/2008·». 
   
Έναρξη της  
ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

3. Ο παρών Νόμος  τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2010. 
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