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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Ο περί της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από 
Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα 

Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός)  
Νόμος του 2020 

 
 Η Σύμβαση του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για 

Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο 

(Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in 

International Trade) η οποία αναφέρεται συντομογραφικά ως Σύμβαση PIC, εισάγει 

περιορισμούς στην εισαγωγή ή εξαγωγή ορισμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών και 

προϊόντων φυτοπροστασίας, δημιουργώντας ένα μηχανισμό αλληλοενημέρωσης των 

εμπλεκομένων μερών στις περιπτώσεις που υπάρχει εισαγωγή ή εξαγωγή ενός από τα 

προϊόντα αυτά.  

 

2. Κατά τη διάρκεια της 9ης Συνάντησης των Μερών της Σύμβασης, που έγινε στη Γενεύη 

μεταξύ 29 Aπριλίου–10 Μαΐου 2019, αποφασίσθηκε η ένταξη δυο νέων χημικών ουσιών στο 

Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης.     

 

3. Ο Κυρωτικός Νόμος της πιο πάνω Σύμβασης με αρ. 20(ΙΙΙ)/2004 δημοσιεύθηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30.4.2004, στο πλαίσιο της τήρησης των 

προενταξιακών υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε 

Μέρος της Σύμβασης στις 17.12.2004. 

 

4. Ο Κυρωτικός Νόμος της Σύμβασης τροποποιήθηκε  ήδη πέντε φορές: 

(α) Στις 31.12.2008 με το Νόμο 24(ΙΙΙ)/2008 για εισαγωγή στο κείμενό του αλλαγών που 

αποφασίσθηκαν κατά τη διάρκεια της 1ης Συνάντησης των Μερών της Σύμβασης, 

που έγινε στη Γενεύη μεταξύ 20 και 24.9.2004. 

(β)  Στις 23.7.2010 με το Νόμο 16(ΙΙΙ)/2010 για εισαγωγή στο κείμενό του αλλαγών που 

αποφασίσθηκαν κατά τη διάρκεια της 4ης Συνάντησης των Μερών της Σύμβασης, 

που έγινε στη Ρώμη μεταξύ 27 και 31.10.2008. 

(γ)  Στις 30.11.2012 με το Νόμο 29(ΙΙΙ)/2012 για εισαγωγή στο κείμενό του αλλαγών που 

αποφασίσθηκαν κατά τη διάρκεια της 5ης Συνάντησης των Μερών της Σύμβασης, 

που έγινε στη Γενεύη μεταξύ 20 και 24.6.2011. 

(δ)  Στις 25.7.2014 με το Νόμο 14(ΙΙΙ)/2014 για εισαγωγή στο κείμενό του αλλαγών που 

αποφασίσθηκαν κατά τη διάρκεια της 6ης Συνάντησης των Μερών της Σύμβασης, 

που έγινε στη Γενεύη μεταξύ 28 Απριλίου και 10 Μαΐου 2013. 



(ε) Την 1.12.2017 με το Νόμο 17(ΙΙΙ)/2017 για εισαγωγή στο κείμενό του αλλαγών που 

αποφασίσθηκαν κατά τη διάρκεια της 7ης Συνάντησης των Μερών της Σύμβασης, 

που έγινε στη Γενεύη από τις 4 έως τις 15 Μαΐου του 2015. 

 

5. Αρμόδιο Υπουργείο για την εφαρμογή των Κυρωτικών Νόμων της Σύμβασης του 

Ρότερνταμ είναι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω του 

Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο έχει τη βασική υποδομή, την αναγκαία 

τεχνογνωσία και την εμπειρία για εφαρμογή όλων των διατάξεων του Κυρωτικού Νόμου.  

 

6. Η εισαγωγή τροποποιήσεων στο κείμενο του Κυρωτικού Νόμου, σύμφωνα με τις 

αποφάσεις της 9ης Συνάντησης των Μερών δεν θα έχει αρνητικές οικονομικές ή και 

κοινωνικές επιπτώσεις για την Κυπριακή Δημοκρατία επειδή για τις ουσίες που προστίθενται 

στο Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης ισχύουν ήδη περιορισμοί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 
7. Η εφαρμογή των τροποποιήσεων στο κείμενο του Κυρωτικού Νόμου δεν αναμένεται να 

έχει δημοσιονομικό κόστος αφού δεν αναμένεται να υπάρξουν πρόσθετες ανάγκες στο 

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας λόγω της έκδοσης Τροποποιητικού Κυρωτικού Νόμου.  Οι 

υποχρεώσεις εφαρμογής των προνοιών της Σύμβασης θα καλυφθούν από το υφιστάμενο 

προσωπικό. 

 
8. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο έτυχε νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία.  

Το κείμενο του νομοσχεδίου (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι) μαζί με την Αιτιολογική Έκθεση 

(ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΙ) επισυνάπτονται. 

 
9. Μετά από σχετική Πρόταση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφαση του ημερομηνίας 13.11.2020: 

(α) ενέκρινε το τροποποιητικό κυρωτικό νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Σύμβασης του 

Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για Ορισμένα 

Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο 

(Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». 

(β) την εξουσιοδότησε να καταθέσει τo προτεινόμενο τροποποιητικό κυρωτικό 

νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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