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Οι περί των Βασικών ΑπαιτιΙσεων (Μηχανήματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012, οι οποίοι εκδόθηκαν 
από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν 
Κοθορlομένι::ς Κοrηγορίες Προϊόνϊων Νόμου, αφού κοτατέθιικαν στη Βουλή των Ανηπροσώπων και εγκρίθηκαν 
από αυτή, δημοσιεί:ονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρα,lας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 
του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμων που Εκδίδονται με Εξουσιοδό,ηση 
Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(1) ,ου 2010). 

Q ΠΕΡΙ ΤΩΝ I3ΑΣIΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Προοίμιο. 

ΕπΙσημη ΕφημερΙδα 

της Ε.Ε.: Ι 157, 

9.6.2006, 

σ.24. 

30(1) του 2002 

29(1) του 2003 

258(1) του 2004 

89(1) του 2005 

71 (Ι) του 2009 

7(1) του 2011 

90(1) του 2011. 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

Επίσημη Εφημερίδα 

της ΔημοκρατΙας, 

Παράρτημα Τρίτο (1): 

28.11.2008 

22.7.2011. 

Κανονισμοί με βάση το άρθρο 59 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 

«Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης ΜαίΌυ 2006, σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της 

οδηγίας 95/16/ΕΚ (αναδιατύπωση)). 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ενασκώντας ης εξουσίες που παρέχονται σε αυτό 

δυνάμει του άρθρου 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να 

πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, εκδίδει τους 

ακόλουθους Κανονισμούς 

1. Οι παρόντες Κανονισμοl θα αναφέρονται ως οι περί των Βασικών 

Απαιτήσεων (Μηχανήματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012 και Θα 

διαβάζονται μαζί με τους περί των' Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα) 

Κανονισμούς του 2008 και 2011 (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «οι 

βασlκοl κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα 

αναφέροντQl μαζί ως οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα) 

Κανονισμοί του 2008 έως 2D.12. 

ΤρστroπoΙηση των 2. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη αμέσως μετά τον 

βασικών κανονισμών Κανονισμό Β αυτών, του ακόλουθου νέου Κανονισμού ΒΑ: 
με την προσθήκη 

νέου Κανονισμού. 



</Εκδοση Διαταγμάτων 

για δυνηTlκως 

επικ[νδυνα 

μηχανήματα. 

2018 

βΑ. - (1) Η αρμόδια αρχή δύναται σε πέρΙπτωση που 

η Επιτροπή θεσπίσει μέτρα, δυνάμει του άρθρου 9 της 

Οδηγίας 2006/42/ΕΚ, να εκδίδει Διατάγματα με τα 

οποία να: 

(α) απαγορεύει ή 

(β) Πεpioρίζει ή 

(γ) επιβάλλει ειδικούς όρους για 

τη διάθεση στην Κυπριακή αγορά μηχανημάτων που 

εμφανίζουν κίνδυνο λόγω των τεχνικών 

χαρακτηριστικών τους. 

(2) Τα Διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει των 

διατάξεων της παραγράφου (1) περιορίζονται στα 

μέτρα που θεσπίζει η Επιτροπή.» 


