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Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: 
 
Επίσημη Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 345, 
23.12.2008, 
σ. 68. 

«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. 
 
106(Ι) του 2001 
158(Ι) του 2003 
130(Ι) του 2004 
    3(Ι) του 2005 
182(Ι) του 2007 
  96(Ι) του 2008. 
Επίσημη Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
16.11.2001 
7.11.2003 
22.10.2004 
12.11.2004 
28.4.2005 
30.9.2005 
2.12.2005 
5.7.2006 
1.9.2006 
24.11.2006 
18.5.2007 
11.4.2008 
19.12.2008 
30.1.2009 
13.2.2009 
4.12.2009 
23.12.2009. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καλλυντικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμους του 
2001 έως 2008, όπως έχουν τροποποιηθεί διά διαταγμάτων, (που στο εξής θα αναφέρονται 
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 
περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμοι του 2001 έως 2010. 

  
Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με την 
αντικατάσταση της λέξης 
«παρασκεύασμα».  
 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ αυτόν της λέξης 
«παρασκεύασμα», οπουδήποτε αυτή απαντάται και σε οποιαδήποτε γραμματική 
παραλλαγή, με τη λέξη «μείγμα» στην αντίστοιχη γραμματική παραλλαγή. 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

  
 «Επίσημη Εφημερίδα 

της Ε.Ε.: L 142, 
31.5.2008, σ. 1· L 220, 
24.8.2009, σ. 1.  

“Κανονισμός ΕΚ/440/2008” σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
440/2008 της Επιτροπής της 30ης Μαΐου 2008 για καθορισμό των 
μεθόδων δοκιμής κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για 
την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2009 
της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2009 για τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 για καθορισμό των μεθόδων 
δοκιμής κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, 
την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH), με σκοπό την προσαρμογή του στην 
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τεχνική πρόοδο, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 
   
 Επίσημη Εφημερίδα 

της Ε.Ε.: L 353, 
31.12.2008, σ. 1· 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 τελευταία 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 εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 10Α του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 10Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου 
(δ) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (δ): 

  
  

 
 
 
 

Ενδέκατο 
Παράρτημα. 

«(δ) η διενέργεια, στο έδαφος της Δημοκρατίας, δοκιμών σε ζώα, που 
αφορούν συστατικά ή συνδυασμούς συστατικών, προκειμένου να 
πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, το αργότερο την 
ημερομηνία, κατά την οποία οι δοκιμές αυτές απαιτείται να 
αντικατασταθούν από μία ή περισσότερες επικυρωμένες μεθόδους 
που απαριθμούνται στον Κανονισμό ΕΚ/440/2008 ή στο Ενδέκατο 
Παράρτημα του παρόντος Νόμου.». 

  
Αντικατάσταση του 
άρθρου 10Β του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 10Β του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 10Β: 

  
 «Απαγόρευση χρήσης 

ουσιών σε καλλυντικά 
προϊόντα. 

10Β.-(1) Απαγορεύεται η χρήση, στα καλλυντικά προϊόντα, ουσιών 
που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 
στην αναπαραγωγή, κατηγορίας 1Α, 1Β και 2, στο πλαίσιο του 
μέρους 3 του παραρτήματος VI του Κανονισμού ΕΚ/1272/2008.  

   
  (2)  Κατά παρέκκλιση του εδαφίου (1), επιτρέπεται η χρησιμοποίηση 

σε καλλυντικά προϊόντα ουσίας ταξινομημένης στην κατηγορία 2, 
εάν έχει αξιολογηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή για την 
Ασφάλεια των Καταναλωτών και έχει κριθεί κατάλληλη για χρήση σε 
καλλυντικά προϊόντα.». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 17 του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (η) του εδαφίου (3) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο (η): 
   
  «(η) στοιχεία σχετικά με οποιεσδήποτε δοκιμές σε ζώα που διεξήχθησαν 

από τον κατασκευαστή, τους αντιπροσώπους ή τους προμηθευτές 
του με σκοπό την ανάπτυξη ή την αξιολόγηση της ασφάλειας του 
προϊόντος ή των συστατικών του, περιλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε δοκιμών σε ζώα που πραγματοποιήθηκαν σε 
συμμόρφωση με νομοθετικές ή κανονιστικές απαιτήσεις τρίτων 
χωρών.»·    

   
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (3Α): 
  
  «(3Α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 και των εκάστοτε ισχυόντων διατάξεων 

που ρυθμίζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το Συμβούλιο 
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Καλλυντικών δύναται να απαιτήσει όπως οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει 
των παραγράφων (α) και (στ) του εδαφίου (3) καθίστανται εύκολα προσιτές στο 
κοινό με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων.» 
και· 

   
 (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3Α) αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (3Β): 
   
  «(3Β) Τα ποσοτικά στοιχεία τα οποία ανακοινώνονται βάσει της παραγράφου (α) 

του εδαφίου (3) περιορίζονται σε ουσίες που πληρούν τα κριτήρια οιασδήποτε 
από τις ακόλουθες τάξεις ή κατηγορίες κινδύνου που ορίζονται στο παράρτημα Ι 
του Κανονισμού ΕΚ/1272/2008: 

   
  (i) τάξεις κινδύνου 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 και 2.7, 2.8 τύποι A και B, 2.9, 

2.10, 2.12, 2.13 κατηγορίες 1 και 2, 2.14 κατηγορίες 1 και 2, 2.15 
τύποι A έως F· 

    
  (ii) τάξεις κινδύνου 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 δυσμενείς επιδράσεις 

στη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα ή στην ανάπτυξη, 3.8 
επιδράσεις πλην των ναρκωτικών, 3.9 και 3.10· 

    
  (iii) τάξη κινδύνου 4.1· 
    
  (iv) τάξη κινδύνου 5.1.». 
   
Τροποποίηση του 
Ενδέκατου 
Παραρτήματος του 
βασικού νόμου. 

7. Το Ενδέκατο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του 
κειμένου του: «Το παρόν Παράρτημα...των επικινδύνων ουσιών.» (πρώτη μέχρι έβδομη 
γραμμή) με το ακόλουθο νέο κείμενο: 

  
 «Το παρόν Παράρτημα περιέχει κατάλογο των εναλλακτικών μεθόδων που έχουν 

επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM) του 
Κοινού Κέντρου Ερευνών, που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και που δεν 
καταγράφονται στον Κανονισμό ΕΚ/ 440/2008.». 

  
Έναρξη της ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

8.-(1) Τα άρθρα 2, 3, 4 και 7 του παρόντος Νόμου τίθενται σε εφαρμογή την 1η Ιουνίου 
2010. 

  
 (2)  Το άρθρο 5 και η παράγραφος (γ) του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου τίθενται σε 

εφαρμογή την 1η Δεκεμβρίου 2010. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.: 23.01.051.010-2010 
ΔΠ/ΕΜΧ 
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