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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/80/EG
av den 5 september 2003
om att i bilaga VIII a till rådets direktiv 76/768/EEG fastställa en symbol som anger hållbarhetstiden
för användning av kosmetiska produkter
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

Bilaga VIII a till direktiv 76/768/EEG skall kompletteras med
den symbol som finns i bilagan till detta direktiv.

med beaktande av rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli
1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
kosmetiska produkter (1), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/15/EG (2),

Artikel 2

med beaktande av direktiv 2003/15/EG, särskilt artikel 1.11 i
detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

För att förbättra informationen till konsumenten skall
kosmetiska produkter följas av en mer detaljerad uppgift
om hållbarhetstiden för deras användning.
För de kosmetiska produkter vars kortaste hållbarhetstid
är minst trettio månader skall anges hur länge produkten
utan fara för konsumenten kan användas efter det att
förpackningen öppnats.
I detta syfte har en symbol följd av hållbarhetstiden
(uttryckt i månader och/eller år) fastställts i artikel 6.1 c i
direktiv 76/768/EEG.
De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv
överensstämmer med den Ständiga kommittén för
kosmetika produkters yttrande.

(1) EGT L 262, 27.9.1976, s. 169.
(2) EUT L 66, 11.3.2003, s. 26.

Medlemsstaterna skall senast den 11 september 2004 sätta i
kraft de lagar och andra författningar som erfordras för att följa
detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa
bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta
direktiv.
När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller följas av en sådan
hänvisning när de offentliggörs. Bestämmelserna i hänvisningen
skall antas av medlemsstaterna.
Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att det
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 september 2003.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
Symbol föreställande en öppen krämburk så som föreskrivs i artikel 6.1 c i rådets direktiv 76/768/EEG (1).

(1) EGT L 262, 27.9.1976, s. 169, direktivet senast ändrat genom artikel 1.3 i direktiv 2003/15/EG.
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