
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 

 
 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο - 
  
Επίσημη 

Εφημερίδα  

ΕΕ: 

L 293, 17.9.2004 

σ.28. 

«Οδηγία 2004/94/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 

2004, για την τροποποίηση της Οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου όσον αφορά το παράρτημα ΙΧ»,  

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  

τίτλος. 

 
106(Ι) του 2001 

158(Ι) του 2003 

130(Ι) του 2004. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καλλυντικών 

Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Καλλυντικών Προϊόντων 

Νόμους του 2001 έως 2004 (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 του 2005. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 10Α 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 10Α του 

βασικού νόμου, τροποποιείται με την αντικατάσταση από 

αυτή της λέξης «Ένατο» (εικοστή γραμμή) με τη λέξη 

«Ενδέκατο», καθώς και με την προσθήκη των λέξεων 

«Ενδέκατο Παράρτημα» ως πλαγιότιτλο. 

 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη  νέου 

Ενδέκατου 

Παραρτήματος. 

Πίνακας. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το Δέκατο Παράρτημα, του νέου Ενδέκατου 

Παραρτήματος, το οποίο εκτίθεται στον Πίνακα του 

παρόντος Νόμου. 
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                                 ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

 
(Άρθρο 3) 

 
«ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
[Άρθρο 10Α (1) (δ)] 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΟΥ 

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΖΩΑ 

 
Το παρόν Παράρτημα περιέχει κατάλογο των εναλλακτικών μεθόδων που έχουν 

επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο επικύρωσης εναλλακτικών μεθόδων 

(ECVAM) του Κοινού Κέντρου Έρευνας, που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος 

Νόμου και που δεν καταγράφονται στη νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με 

το Παράρτημα V της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία 

και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών.  Δεδομένου ότι τα πειράματα σε ζώα 

ενδέχεται να μην αντικαθίστανται πλήρως από εναλλακτικές μεθόδους, στο παρόν 

Παράρτημα πρέπει να αναφέρεται αν η εναλλακτική μέθοδος αντικαθιστά πλήρως ή 

εν μέρει τα πειράματα σε ζώα. 

 
 

Αύξων 
Αριθμός Επικυρωμένες εναλλακτικές μέθοδοι Είδος αντικατάστασης πλήρης ή 

μερική 
 

A B C » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΜΓ 
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