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Aquest Acord multilateral 2/2004 s’aplica fins al 31 de 
desembre de 2006 als transports efectuats als territoris 
dels països membres de la COTIF que l’hagin subscrit.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 15 de setembre de 2004.—El secretari general 

tècnic, Ignacio Matellanes Martínez. 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

 17096 ORDRE PRE/3159/2004, de 28 de setembre, 
per la qual es modifica l’annex I del Reial 
decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel 
qual s’imposen limitacions a la comercia-
lització i a l’ús de certes substàncies i pre-
parats perillosos (mètodes d’assaig de colo-
rants azoics). («BOE» 240, de 5-10-2004.)

El Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre, va esta-
blir una sèrie de limitacions a la comercialització i a l’ús 
de determinades substàncies i preparats perillosos i es va 
dictar sobre la base de la normativa de la Unió Europea 
que regula aquesta matèria. Aquesta la constitueixen la 
Directiva 76/769/CEE del Consell, de 27 de juliol, «relativa 
a l’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries 
i administratives dels estats membres que limiten la 
comercialització i l’ús de determinades substàncies i pre-
parats perillosos» i les posteriors modificacions i adapta-
cions al progrés tècnic.

El Reial decret esmentat ha experimentat nombro-
ses modificacions en l’annex I, com a conseqüència de 
l’evolució de la normativa comunitària en la matèria i de 
la necessitat d’augmentar els nivells de protecció de la 
salut humana i del medi ambient.

La part 1 de l’annex I del Reial decret 1406/1989, de 
10 de novembre, recull diferents punts referits a determi-
nades substàncies o preparats perillosos, amb indicació 
de les limitacions que els afecten. En concret, el punt 43 
(colorants azoics) es va incloure en l’annex esmentat per 

l’Ordre PRE/730/2003, de 25 de març, que va incorporar al 
dret intern la Directiva 2002/61/CE; posteriorment, aquest 
mateix punt ha estat modificat per l’Ordre PRE/2277/2003, 
de 4 d’agost, per incorporar les disposicions de la Direc-
tiva 2003/3/CE.

D’altra banda, la Directiva 2002/61/CE abans esmen-
tada va deixar pendent que la Comissió desenvolupés els 
mètodes d’assaig per a la valoració dels colorants azoics; 
sobre això s’ha adoptat recentment la Directiva 2004/21/CE 
de la Comissió, de 24 de febrer de 2004, relativa a la limita-
ció de la comercialització i l’ús de colorants azoics (tretzena 
adaptació al progrés tècnic de la Directiva 76/69/CEE del 
Consell), que estableix la llista dels mètodes d’assaig per 
als colorants azoics en cuir i tèxtils.

La present Ordre, que es dicta en ús de les facultats 
atribuïdes en la disposició final segona del Reial decret 
1406/1989, de 10 de novembre, incorpora al nostre orde-
nament jurídic la Directiva 2004/21/CE de la Comissió, i en 
la seva elaboració s’han consultat els sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç, i de les ministres de Sanitat i Consum i 
de Medi Ambient, disposo:

Primer. Modificació de l’annex I del Reial decret 
1406/1989, de 10 de novembre.—Es modifica l’annex I 
part 1 del Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel 
qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de 
substàncies i preparats perillosos de la manera següent:

1. Se substitueix el text de l’apartat 1 del punt 43 
«colorants azoics» pel que figura en l’annex de la present 
Ordre.

2. S’inclou en el punt 43 la llista de mètodes d’assaig 
que figura en l’annex de la present Ordre.

Segon. Entrada en vigor.—La present Ordre entra en 
vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 28 de setembre de 2004.

FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ  

Excm. Sr. Ministre d’Indústria, Turisme i Comerç i Exc-
mes. Sres. Ministres de Sanitat i Consum i de Medi 
Ambient. 

ANNEX

Denominació de les substàncies, dels grups de substàncies o 
dels preparats Limitacions

Núm. 43 colorants azoics. 1.  Els tints azoics que, mitjançant fragmentació reductora d’un o més 
grups azoics, poden alliberar una o més de les amines aromàtiques 
enumerades a la llista d’amines aromàtiques que figura a continuació 
en concentracions detectables, o siguin superiors a 30 ppm, en els 
articles acabats o en les parts tenyides dels articles, segons els mèto-
des d’assaig de la llista que figura a continuació, no es poden utilitzar 
en articles tèxtils ni en articles de cuir que puguin entrar en contacte 
directe i prolongat amb la pell humana o la cavitat bucal, com ara:

Peces de vestir, roba de llit, tovalloles, postissos, perruques, barrets, bol-
quers i altres articles sanitaris, sacs de dormir.

Calçat, guants, corretges de rellotge, bosses, moneders/bitlleters, maletins, 
fundes per a cadires, moneders per portar penjats al coll.

Joguines de teixit o de cuir i joguines que continguin accessoris de teixit o 
de cuir.

Filats i teixits destinats a ser usats pel consumidor final.
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Llista de mètodes d’assaig

Organisme europeu de 
normalització Referència i títol de la norma Document de referència  Referència de la norma substituïda

CEN Cuir —Assajos químics—. Determinació de 
certs colorants azoics en cuirs tenyits.

CEN ISO/TS 17234:2003 Cap.

CEN Tèxtils —Mètodes per a la determinació de 
certes amines aromàtiques derivades de 
colorants azoics—. Part 1: detecció de l’ús 
de certs colorants azoics accessibles sense 
extracció.

EN 14362-1:2003 Cap.

CEN Tèxtils —Mètodes per a la determinació de 
certes amines aromàtiques derivades de 
colorants azoics—. Part 2: detecció de l’ús 
de certs colorants azoics accessibles per 
extracció de fibres.

EN 14362-2:2003 Cap.

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM

 17097 CORRECCIÓ d’errades a l’Ordre SCO/2929/2004, 
de 2 de setembre, per la qual es modifica l’annex 
del Reial decret 2106/1996, de 20 de setembre, pel 
qual s’estableixen les normes d’identitat i puresa 
dels edulcorants utilitzats en els productes ali-
mentaris. («BOE» 240, de 5-10-2004.)

Havent observat errades en el text de l’Ordre 
SCO/ 2929/2004, de 2 de setembre, per la qual es modi-
fica l’annex del Reial decret 2106/1996, de 20 de setem-
bre, pel qual s’estableixen les normes d’identitat i puresa 
dels edulcorants utilitzats en els productes alimentaris, 
publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» núm. 219, de 
data 10 de setembre de 2004, i en el suplement en català 
núm. 18, de 16 de setembre de 2004, es procedeix a fer-
ne les rectificacions oportunes referides a la versió en 
llengua catalana:

A la pàgina 2908 (edulcorant E-962 Sal d’aspartam-
acesulfam), a l’apartat C) penúltima línia, on diu: 
«Àcid 5-benzil-3,6-dioxo-2-piperazineacètic Plom: no 
més d’1 mg/kg», ha de dir: «Àcid: benzil-3,6 dioxo-2-
piperazineacètic: no més del 0,5% Plom: no més d’1 
mg/kg». 

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

I DE COOPERACIÓ
 17174 MODIFICACIÓ dels Estatuts «EUROFIMA», 

societat europea per al finançament de mate-
rial ferroviari (publicat en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» de 30 de novembre de 1984). Ampliació 
de la participació dels Ferrocarrils Txecs, SA, 
(CD) en el capital per accions d’EUROFIMA, i 
modificació de l’article 5 dels Estatuts, adop-
tat a Viena el 18 de juny de 2004. («BOE» 241,
de 6-10-2004.)

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

Ampliació de la participació dels Ferrocarrils Txecs, SA 
(CD) en el capital per accions d’EUROFIMA

El 18 de juny de 2004, la Junta General extraordinària 
d’accionistes d’EUROFIMA, celebrada a Viena, va aprovar 
l’ampliació de la participació dels Ferrocarrils Txecs, SA 
(CD) en el capital per accions d’EUROFIMA, del 0,5% a 
l’1,0%, mitjançant la cessió a l’esmentada xarxa, a un preu 
de 5,014 francs suïssos cadascuna, de 650 accions de la 


