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 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 

106(I) του 2001 
158(Ι) του 2003 
130(Ι) του 2004 
    3(Ι) του 2005 
182(Ι) του 2007. 
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. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καλλυντικών 

Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμους του 2001 έως 

2007, όπως έχουν τροποποιηθεί διά διαταγμάτων, (οι οποίοι 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 2008.   

 

Τροποποίηση 
του άρθρου 29 
του βασικού 
νόμου. 

 

2. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
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Δωδέκατο 
Παράρτημα. 
 

Δωδέκατο 
Παράρτημα. 

«(5)  Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει του 

παρόντος Νόμου, αναφορικά με τη διάθεση ή πώληση καλλυντικού 

προϊόντος σε καταναλωτή, αποτελεί υπεράσπιση για τον 

κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι: 

 
 (α) δεν είναι ο εισαγωγέας στην επικράτεια της Δημοκρατίας ή 

 ο κατασκευαστής του καλλυντικού προϊόντος· ή 

 

 (β) (i)   διέθεσε ή πώλησε το καλλυντικό προϊόν πριν τις 

   ημερομηνίες που περιλαμβάνονται στη Στήλη Α του 

   Δωδέκατου Παραρτήματος· και  

 
  (ii)  το καλλυντικό προϊόν πληρούσε τις διατάξεις που 

   περιλαμβάνονται στη Στήλη Β του Δωδέκατου  

   Παραρτήματος.». 

 
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
Παραρτήματος. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτόν,  

αμέσως μετά το Εντέκατο Παράρτημα αυτού, του ακόλουθου νέου 

Δωδέκατου Παραρτήματος: 

 

  
          «ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

  [άρθρο 29(5)] 

Στήλη Α Στήλη Β 

(α) 19.4.2009 Το καλλυντικό προϊόν πληρούσε τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου, 

όπως είχε πριν τροποποιηθεί διά 

των άρθρων 3 και 5 (ε) και (ζ) του 

περί Καλλυντικών Προϊόντων 

(Τροποποιητικού) Νόμου του 

2007.». 
 

 
Αρ. Φακ.:  23.01.049.092-2008 
/ΦΜ 
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