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Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙΙ)                                                                                                                                    Ν. 20(IΙΙ)/2014 
Αρ. 4199, 14.11.2014                               

Ο περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικός) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 20(IΙΙ) του 2014 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΜΟΝΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ (ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 
   

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός  
τίτλος. 
42(ΙΙΙ) του 2004 
17(ΙΙΙ) του 2010 
18(ΙΙΙ) του 2011 

25(ΙΙΙ) του 2012. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους 
Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς 
Ρύπους (Κυρωτικούς) Νόμους του 2004 έως 2012 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Σύμβασης 
της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικοί) Νόμοι του 2004 έως 2014. 

Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος 
αυτού με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού 
του: 

 «“τροποποιήσεις του 2013” σημαίνει τις τροποποιήσεις της Σύμβασης, οι οποίες 
υιοθετήθηκαν στην Έκτη Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης που πραγματοποιήθηκε 
στη Γενεύη της Ελβετίας από τις 28 Απριλίου  μέχρι και τις 10 Μαΐου του 2013.».  

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη 
νέου άρθρου 3Δ. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 3Γ αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Κύρωση 
τροποποιήσεων 
του 2013. 
20(ΙΙΙ) του 2014. 

 

 

Πίνακας. 
Μέρος ΙΧ και 
Μέρος Χ. 

3Δ. Με τον περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους 
Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2014 
κυρώνονται οι τροποποιήσεις της Έκτης Συνάντησης των Μερών της 
Σύμβασης που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας από τις 28 
Απριλίου μέχρι τις 10 Μαΐου του 2013, οι οποίες εγκρίθηκαν από το 
Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του με ημερομηνία 23.4.2014, με την 
Απόφασή του με Αρ. 76.809, των οποίων το κείμενο εκτίθεται σε 
πρωτότυπο στην Αγγλική, στο Μέρος ΙΧ του Πίνακα και σε μετάφραση 
στην Ελληνική, στο Μέρος Χ του Πίνακα: 

       Νοείται ότι, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του κειμένου στο Μέρος 
ΙΧ του Πίνακα και του κειμένου στο Μέρος Χ του Πίνακα, υπερισχύει το 
κείμενο που εκτίθεται στο Μέρος ΙΧ του Πίνακα.». 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη 
νέων Μερών  

ΙΧ και Χ. 

4. Ο Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το Μέρος 
VΙΙΙ αυτού, των ακόλουθων νέων Μερών: 
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«Μέρος ΙΧ 

(Άρθρο 3Δ) 

 

SC-6/13: Listing of hexabromocyclododecane  

The Conference of the Parties, 

Having considered the risk profile and the risk management evaluation and its addendum for 
hexabromocyclododecane as transmitted by the Persistent Organic Pollutants Review Committee, 

Taking note of the recommendation by the Persistent Organic Pollutants Review Committee to list 

hexabromocyclododecane
 
in Annex A to the Convention with specific exemptions for production and use in expanded 

polystyrene and extruded polystyrene in buildings, 

1.  Decides  to amend part I of Annex A to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants to list therein 
hexabromocyclododecane, with specific exemptions for production as allowed for the parties listed in the register of 
specific exemptions and for use in expanded polystyrene and extruded polystyrene in buildings by inserting the following 
row: 

 

Chemical  Activity Specific exemption 

Hexabromocyclododecane  Production  As allowed for the parties listed in the 
Register in accordance with the 
provisions of Part VII of this Annex 

Use Expanded polystyrene and extruded 
polystyrene in buildings in accordance 
with the provisions of Part VII of this 
Annex 

 

2. Also decides to insert a definition for hexabromocyclododecane in part III of Annex A as follows:  

 “(c) “Hexabromocyclododecane” means hexabromocyclododecane (CAS No: 25637-99-4), 
1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane (CAS No: 3194-55-6) and its main diastereoisomers: alpha- 
hexabromocyclododecane (CAS No: 134237-50-6); beta-hexabromocyclododecane (CAS No: 134237-
51-7); and gamma-hexabromocyclododecane (CAS No: 134237-52-8).” 

3. Further decides to insert a new part VII in Annex A as follows:  

 

 

 

Part VII 

Hexabromocyclododecane 

Each Party that has registered for the exemption pursuant to Article 4 for the production and use of 
hexabromocyclododecane for expanded polystyrene and extruded polystyrene in buildings shall take necessary 
measures to ensure that expanded polystyrene and extruded polystyrene containing hexabromocyclododecane can be 
easily identified by labelling or other means throughout its life cycle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

10753 

Μέρος Χ 

(Άρθρο 3Δ) 

SC-6/13: Ένταξη του Εξαβρωμοκυκλοδωδεκανίου  

Η Συνάντηση των Μερών, 

Λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ του κινδύνου και την αξιολόγηση για διαχείριση του κινδύνου και την προσθήκη του 
για το εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο  όπως διαβιβάστηκαν από την Επιτροπή Επανεξέτασης των Έμμονων Οργανικών 
Ρύπων.  

Σημειώνοντας τη Σύσταση της Επιτροπής για Επανεξέταση των Έμμονων Οργανικών Ρύπων για καταχώριση του 
εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο στο Παράρτημα Α της Σύμβασης με ειδικές εξαιρέσεις για παραγωγή και χρήση σε 
διογκωμένο πολυστυρένιο και εξειλασμένο πολυστυρένιο σε κτίρια,  

 
1. Αποφασίζει να τροποποιήσει το Μέρος Ι του Παραρτήματος Α της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους 
Οργανικούς Ρύπους για να καταχωρίσει σ’ αυτό το εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο με ειδικές εξαιρέσεις, όπως επιτρέπεται 
για τα Μέρη  που περιλαμβάνονται στο αρχείο με τις ειδικές εξαιρέσεις και για χρήση σε διογκωμένο πολυστυρένιο και 
εξειλασμένο πολυστυρένιο σε κτίρια με την εισαγωγή της ακόλουθης γραμμής: 

Χημική ουσία  Δραστηριότητα Ειδική εξαίρεση 

Εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο  Παραγωγή  Όπως επιτρέπεται για τα μέρη που 
περιλαμβάνονται στο αρχείο, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Μέρους VII του Παραρτήματος 
αυτού. 

Χρήση Διογκωμένο πολυστυρένιο και 
εξειλασμένο πολυστυρένιο σε κτίρια 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Μέρους VII του Παραρτήματος 
αυτού. 

 

2. Επίσης αποφασίζει να εισαγάγει ορισμό για το εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο στο Μέρος ΙΙΙ του Παραρτήματος Α ως 
ακολούθως:  

 “(c) “Εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο” σημαίνει εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (CAS No: 25637-99-4), 
1,2,5,6,9,10 εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (CAS No: 3194-55-6) και τα κύρια διαστερεοϊσομερή του: α-
εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (CAS No: 134237-50-6); β-εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (CAS No: 134237-
51-7); και γ- εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (CAS No: 134237-52-8).” 

3. Περαιτέρω αποφασίζει να εισαγάγει ένα νέο μέρος  VII στο Παράρτημα  A ως ακολούθως:  

Μέρος VII 

Εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο 

 Κάθε Μέρος που έχει εξαιρεθεί σύμφωνα με το Άρθρο 4 για την παραγωγή και τη χρήση του 
εξαβρωμοκυκλοδωδεκανίου για διογκωμένο πολυστυρένιο και εξειλασμένο πολυστυρένιο σε κτίρια πρέπει να πάρει τα  
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι το διογκωμένο πολυστυρένιο και το εξειλασμένο πολυστυρένιο που περιέχουν 
εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο μπορούν εύκολα να αναγνωρισθούν με σήμανση ή με άλλο τρόπο κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους.». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα - Ετήσια συνδρομή: €68,00 

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

