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Ο ι περί τ ω ν Βασικών Απα ι τήσεων (Εκπομπή Θορύβου στο Περ ιβάλλον από Εξοπλισμό 
προς Χρήση σε Εξω τερ ικούς Χώρους ) (Τροποποιητ ικο ί ) Κανον ισμο ί τ ο υ 2006, ο ι οποίο ι 
εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλ ιο δυνάμει των δ ια τάξεων τ ο υ άρθρου 59 των 
περ ί των Βασ ικών Απα ι τήσεων που πρέπει νά πληρούν Καθορ ισμένες Κατηγορίες Προϊ
όντων Νόμων του 2002 έως 2005, 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 Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπρο
σώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 
1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990). 

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε ' L 3 4 4 , 
27 12 2005, 
οελ 44 

30(1) του 2002 
29(1) του 2003 

258(1) του 2004 
89(1) του 2005 

Συνοπτικός 
τίτλος 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τριτο(Ι) 
27 6 2003 

Τροποποιηοη 
του Κανονισμού 2 
των βασικών 
κανονιομων 

Τροποποίηση 
του Κανονισμού 7 
των βασικών 
κανονιομων 
Αντικατάσταση 
του Μέρους Γ 
του Παραρ
τήματος III των 
βασικών 
κανονισμών 
Παράρτημα III, 
Μέρος Γ 

Κανονισμοί με βάση το άρθρο 59 
Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 

τ ί τλο-
«ΟδηγΙα 2005/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

14ης Δεκεμβρίου 2005, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύ
βου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες οι οποίες παρέχονται σε 
αυτό δυνάμει του άρθρου 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει 
να Πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, εκδίδει τους πιο 
κάτω Κανονισμούς. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί των Βασικών Απαι
τήσεων (Εκπομπή Θορύβου στο Περιβάλλον από Εξοπλισμό προς Χρήση σε 
Εξωτερικούς Χώρους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006 και θα διαβάζο
νται μαζί με τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκπομπή Θορύβου στο Περι
βάλλον από Εξοπλισμό προς Χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους) Κανονισμούς 
του 2003 (που 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 (Εκπομπή Θορύβου στο Περιβάλλον απο Εξο
πλισμό προς Χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους) Κανονισμοί του 2003 και 2006. 

2. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 2 των βασικών κανονισμών τροπο
ποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου 
νέου όρου και του ορισμού του: 
..Επίσημη 'Οδηγία 2000/14/ΕΚ' σημαίνει την Οδηγία 2000/14/ΕΚ του 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μάιου 
3 7 2000 οι 2000 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 

σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό 
προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, όπως εκάστοτε τροποποιεί
ται ή αντικαθίσταται'». 

3. Η παράγραφος (2) του Κανονισμού 7 των βασικών κανονισμών τροπο
ποιείται με την αντικατάσταση σ' αυτή των λέξεων «οριακές τιμές» (τέταρτη 
γραμμή) με τη λέξη «διατάξεις». 

4. Το Μέρος Γ του Παραρτήματος III των βασικών κανονισμών αντικαθίστα
ται από το ακόλουθο νέο Μέρος: 
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«ΜΕΡΟΣ Γ 

Ετπτρεπόυενη στάθυη ακουστικής loyuoc εϋ,οττλισυού που υπόκειται σε 
χαυηλότεοα επίπεδα 

κατά τη Φάση II από 3 Ιανουαρίου 2006 

Τύπος εξοπλισμού Καθαρή εγκατεστημένη ισχύς Επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος σε 

Ρ σε kW Ηλεκτρική ισχύς Ρβι 

(1) σε kW Μάζα μηχανήματος 

m σε kg Πλάτος κοπής L σε 

cm 

α Β/1 pW 

Φάση Ι από τις Φάση II από τις 

3 Ιανουαρίου 3 Ιανουαρίου 

2002 2006 

Μηχανήματα συμπίεσης Ρ<8 108 105(") 

(δονούμενοι 

οδοστρωτήρες, 

(δονούμενοι 

οδοστρωτήρες, 8 < Ρ £ 70 109 106 (') 

δονητικές πλάκες, 

δονούμενοι κριοί) 

δονητικές πλάκες, 

δονούμενοι κριοί) 
Ρ> 70 89 + 11 lg Ρ 86+ 11 lg Ρ(') 

Ερπυστριοφόροι Ρ<55 106 103^) 

προωθητές γαιών, 

ερπυστριοφόροι 

φορτωτές, 

ερπυστριοφόροι 

φορτωτές, Ρ> 55 87 + 1 I lg Ρ 84 + 11 I g P f ) 

ερπυστριοφόροι 

εκσκαφείς-φορτωτές 
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Τροχοφόροι προωθητές 

γαιών, τροχοφόροι 

φορτωτές, τροχοφόροι 

εκσκαφείς-φορτωτές, 

ανατρεπόμενα 

οχήμρτα, ισοπεδωτές, 

συμπιεστές τύπου 

φορτωτή για χώρους 

υγειονομικής 

ταφής 

απορριμμάτων, 

αντισταθμιζόμενα 

ανυψωτικά οχήματα με 

κινητήρα εσωτερικής 

καύσης, κινητοί γερανοί, 

μηχανήματα 

συμπύκνωσης (μη 

δονητικοί 

οδοστρωτήρες), 

διαστρωτηρες οδοποιίας 

(finishers), 

συγκροτήματα 

υδραυλικής ισχύος 

PS55 104 101 0 0 Τροχοφόροι προωθητές 

γαιών, τροχοφόροι 

φορτωτές, τροχοφόροι 

εκσκαφείς-φορτωτές, 

ανατρεπόμενα 

οχήμρτα, ισοπεδωτές, 

συμπιεστές τύπου 

φορτωτή για χώρους 

υγειονομικής 

ταφής 

απορριμμάτων, 

αντισταθμιζόμενα 

ανυψωτικά οχήματα με 

κινητήρα εσωτερικής 

καύσης, κινητοί γερανοί, 

μηχανήματα 

συμπύκνωσης (μη 

δονητικοί 

οδοστρωτήρες), 

διαστρωτηρες οδοποιίας 

(finishers), 

συγκροτήματα 

υδραυλικής ισχύος 

Ρ> 55 85 + 11 Ig P 82 + 11 lgP(^)(J) 

Εκσκαφείς, αναβατόρια 

για δομικά υλικά, 

βαρούλκα δομικών 

κατασκευών, 

μοτοσκαπτικές φρέζες 

Ρ< 15 96 93 Εκσκαφείς, αναβατόρια 

για δομικά υλικά, 

βαρούλκα δομικών 

κατασκευών, 

μοτοσκαπτικές φρέζες 

Ρ> 15 83 + 11 Ig Ρ 80 + 11 IgP 

Χειροκατευθυνόμενες 

συσκευές θραύσης 

σκυροδέματος και 

αερόσφυρες 

m < 15 107 105 Χειροκατευθυνόμενες 

συσκευές θραύσης 

σκυροδέματος και 

αερόσφυρες 

15<m< 30 94 + 11 Ig m 92 + 11 Ig m (') 

Χειροκατευθυνόμενες 

συσκευές θραύσης 

σκυροδέματος και 

αερόσφυρες Μ 230 96 + 11 Ig m 94 + 11 Ig m 

Πυργογερανοί 98 + Ig Ρ 96 + Ig Ρ 

Ηλεκτροπαραγο.>γά Pel=S2 97 + ig Pei 95 + Ig Pei 
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ζεύγη συγκόλλησης και 

ηλεκτροπαραγωγό 

ζεύγη ισχύος 

1 2 <Pel<10 98 + Ig ΡΒι 96 + Ig Ρ6ι ζεύγη συγκόλλησης και 

ηλεκτροπαραγωγό 

ζεύγη ισχύος 10 > Pel 97 + Ig Pei 95 + Ig Pei 

Αεροσυμπιεστές PS 15 99 97 Αεροσυμπιεστές 

Ρ> 15 97 + 2 IgP 95 + 2 Ig Ρ 
•» % 

Χορτοκοπτικές 

μηχανές, μηχανές 

ξακρίσματος 

χλοοτάπητα /μηχανές 

ξακρίσματος παρυφών 

χλοοτάπητα 

Ls.50 96 94 0 Χορτοκοπτικές 

μηχανές, μηχανές 

ξακρίσματος 

χλοοτάπητα /μηχανές 

ξακρίσματος παρυφών 

χλοοτάπητα 

50 < L S 70 100 98 

Χορτοκοπτικές 

μηχανές, μηχανές 

ξακρίσματος 

χλοοτάπητα /μηχανές 

ξακρίσματος παρυφών 

χλοοτάπητα 

70<L£120 100 98 0 

Χορτοκοπτικές 

μηχανές, μηχανές 

ξακρίσματος 

χλοοτάπητα /μηχανές 

ξακρίσματος παρυφών 

χλοοτάπητα L> 120 105 103O 

(1) Pei για ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη συγκόλλησης: συμβατικό ρεύμα συγκόλλησης 

πολλαπλασιαζόμενο με τη συμβατική τάση υπό φορτίο για τη χαμηλότερη τιμή του συντελεστή 

απόδοσης που παρέχει ο κατασκευαστής. 

Pei για ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη: κύρια ενέργεια σύμφωνα με το εδάφιο 13.3.2 του ISO 

8528-1:1993 

f) Τα μεγέθη για τη φάση II είναι απλώς ενδεικτικά για τους εξής τύπους εξοπλισμού: 

— Δονούμενοι οδοστρωτήρες με βαδίζοντα χειριστή 

— Δονητικές πλάκες (> 3 kW) 

— Δονητικοί κριοί 

— Προωθητές γαιών (με χαλύβδινες ερπύστριες) 

— Φορτωτές (με χαλύβδινες ερπύστριες > 55 kW) 

—- Τροχοφόρα αντισταθμιζόμενα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης 

— Διαστρωτήρες οδοποιίας (finishers) με πήχεις εξομάλυνσης 

— Χειροκατευθυνόμενες συσκευές θραύσης σκυροδέματος με κινητήρα εσωτερικής 

καύσης και αεροσφύρες (15 < m < 30) 

— Μηχανές ξακρίσματος χλοοτάπητα /μηχανές ξακρίσματος παρυφών χλοοτάπητα 

Τα οριστικά μεγέθη θα εξαρτηθούν από την τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ. Ελλείψει 

τροποποίησης, τα μεγέθη της φάσης Ι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και κατά τη φάση II. 

-
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(3) Σε ότι αφορά τους μονοκινητήριους κινητούς γερανούς, τα μεγέθη της φάσης Ι 
εξακολουθούν να ισχύουν έως την 3η Ιανουαρίου 2008. 
Μετά την εν λόγω ημερομηνία, ισχύουν τα μεγέθη της φάσης II. 

Η επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω (για δεκαδικό κλάσμα μικρότερο του 0,5, να χρησιμοποιείται η μικρότερη τιμή· 
για δεκαδικό κλάσμα μεγαλύτερο ή ίσο του 0,5, να χρησιμοποιείται η ανώτερη).». 




