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Remolatxa farratgera, directriu TG/150/3 de 4.11.1994»
ANNEX IV
«ANNEX 1
Llista d’espècies que compleixen les directrius d’examen de l’OCVV1
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Col farratgera, directriu TG/89/6 de 4.4.2001
Lli, directriu TG/57/6 de 20.10.1995
Mostassa, directriu TG/179/3 de 4.4.2001
Llavor de nap, directriu TG/185/3 de 17.4.2002
Rave oleaginós, directriu TG/178/3 de 4.4.2001
Soja, directriu TG/80/6 de 1.4.1998.»

Blat de moro, directriu TP 2/2 de 15.11.2001
ANNEX 2
Llista d’espècies que compleixen les directrius d’examen de la UPOV2

1
El text d’aquests protocols es pot consultar a la pàgina web
d’OCVV (www.cpvo.eu.int)
2
El text d’aquests protocols es pot consultar a la pàgina web
d’UPOV (www.upov.int).

Sorgo, directriu TG/122/3 de 6.10.1989»
ANNEX V
«ANNEX 1
Llista d’espècies que compleixen les directrius d’examen de l’OCVV1
Pesolí, directriu TP 771 de 6.11.2003
ANNEX 2
Llista d’espècies que compleixen les directrius d’examen de la UPOV2
Gram caní, directriu TG/30/6 de 12.10.1990
Gram blanc, directriu TG/30/6 de 12.10.1990
Gram baix, directriu TG/30/6 de 12.10.1990
Gram comú, directriu TG/30/6 de 12.10.1990
Alfals, directriu TG/6/5 de 6.4.2005
Llobí blanc, directriu TG/66/4 de 31.3.2004
Llobí groc, directriu TG/66/4 de 31.3.2004
Llobí blau, directriu TG/66/4 de 31.3.2004
Bromus pelut d’Alaska, directriu TG/180/3 de 4.4.2001
Margall, directriu TG/180/3 de 4.4.2001
Festuca d’ovella, directriu TG/67/4 de 12.11.1980
Dàctil, directriu TG/31/8 de 17.4.2002
Festuca alta, directriu TG/39/8 de 17.4.2002
Festuca de prat, directriu TG/39/8 de 17.4.2002
Festuca vermella, directriu TG/67/4 de 12.11.1980
Fleum, directriu TG/34/6 de 7.11.1984
Favera, directriu TG/8/6 de 17.4.2002
Poa de prat, directriu TG/33/6 de 12.10.1990
Raigràs d’Itàlia, directriu TG/4/7 de 12.10.1990
Raigràs perenne, directriu TG/4/7 de 12.10.1990
Raigràs híbrid, directriu TG/4/7 de 12.10.1990
Trèvol comú, directriu TG/5/7 de 4.4.2001
Trèvol blanc, directriu TG/38/7 de 9.4.2003
Veça comuna, directriu TG/32/6 de 21.10.1988.»
ANNEX VI
«ANNEX 1
Llista d’espècies que compleixen les directrius d’examen de l’OCVV1
Colza, directriu TP 36/1 de 25.3.2004
Gira-sol, directriu TP 81/1 de 31.10.2002
ANNEX 2
Llista d’espècies que compleixen les directrius d’examen de la UPOV2
Cascall, directriu TG/166/3 de 24.3.1999
Càrtam o safrà bord, directriu TG/134/3 de 12.10.1990
Cotó, directriu TG/88/6 de 4.4.2001
Cacauets, directriu TG/93/3 de 13.11.1985

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM
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ORDRE SCO/747/2006, de 9 de març, per la qual
es modifiquen els annexos II, III, IV i VI del Reial
decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics. («BOE» 65, de 17-3-2006.)

El Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics, va recopilar en un sol text tota la normativa existent sobre aquesta matèria, per adaptar-se a la
legislació comunitària. Les ordres de 4 de juny de 1998, de
26 d’abril de 1999, de 3 d’agost de 2000, i les ordres
SCO/249/2003, SCO/1448/2003, SCO/2592/2004, SCO/3664/2004,
SCO/544/2005 i SCO/3691/2005, han modificat els annexos
d’aquest Reial decret.
Aquest Reial decret ha estat modificat pel Reial decret
2131/2004, de 29 d’octubre, i el Reial decret 209/2005, de
25 de febrer.
La Directiva 76/768/CEE del Consell, de 27 de juliol de
1976, relativa a l’aproximació de les legislacions dels
estats membres en matèria de productes cosmètics, ha
estat objecte de successives modificacions, l’última mitjançant les directives 2005/42/CE de la Comissió, de 20 de
juny de 2005, i la Directiva 2005/52/CE de la Comissió, de
9 de setembre de 2005.
Mitjançant aquesta disposició es transposen aquestes
directives al nostre ordenament jurídic, d’acord amb el
que estableix la disposició final primera del Reial decret
1599/1997, de 17 d’octubre.
En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:
Article primer. Modificació dels annexos II, III, IV i VI del
Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre.
El Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics, queda modificat de la manera
següent:
U. En l’annex II s’hi afegeixen els números de referència següents:
«1133. Oli de l’arrel del costus (Saussurea
Lappa Clarke) (núm. CAS 8023-88-9), emprat com a
ingredient de fragància.
1134. 7-etoxi-4-metilcumarina (núm. CAS 87-05-8),
emprat com a ingredient de fragància.
1135. Hexahidrocumarina (núm. CAS 700-82-3),
emprat com a ingredient de fragància.
1136. Bàlsam del Perú (nom INCI: Myroxylon
pereirae; núm. CAS 8007-00-9), emprat com a ingredient de fragància.»
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Dos. En la segona part de l’annex III, la columna g es
modifica de la manera següent:
a) Per als números d’ordre 1, 2, 8, 13, 15, 17, 23, 30,
34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 i 60, la data
«31-12-2005» se substitueix per «31-08-2006».
b) Per als números d’ordre 3,4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 i 58, la data «31-12-2005»
se substitueix per «31-12-2006».

relativa als productes cosmètics, a fi d’adaptar l’annex III
al progrés tècnic.
Disposició final segona.

Número
d’ordre

Substàncies

Concentració
màxima
autoritzada

Límits
i exigències

a

b

c

d

e

53

Benzethonium chloride (INCI).

0,1%

a) Per a productes aclarits.
b) Per a productes
no
aclarits llevat
dels
d’higiene
bucal.

b)

S’afegeix el número de referència 57:

Número
d’ordre

Substàncies

a

b

57

Condicions
d’ús i
advertiments
Concentraque
han de
Límits
ció màxima i exigències
figurar
autoritzada
obligatòriament
en l’etiquetatge
c

d

e

Methylisothiazoli- 0,01%
none (INCI).

Article segon. Termini de comercialització, venda o cessió.
A partir del 31 de març de 2006 no es poden comercialitzar ni es poden vendre o cedir al consumidor final
productes cosmètics que no s’ajustin al que estableix l’article primer d’aquesta Ordre.
Disposició final primera.
Europea.

Incorporació de dret de la Unió

Mitjançant aquesta Ordre s’incorporen al dret espanyol la Directiva 2005/42/CE de la Comissió, de 20 de juny
de 2005, per la qual es modifica la Directiva 76/768/CEE
del Consell, relativa als productes cosmètics, per adaptar
els seus annexos II, IV i VI al progrés tècnic, i la Directiva
2005/52/CE de la Comissió, de 9 de setembre de 2005, per
la qual es modifica la Directiva 76/768/CEE del Consell,

Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 9 de març de 2006.
SALGADO MÉNDEZ

Tres. En la primera part de l’annex IV se suprimeixen
els colorants CI 12150, CI 20170, i CI 27290.
Quatre. La primera part de l’annex VI es modifica de
la manera següent:
a) El número de referència 53 se substitueix pel
següent:
Condicions
d’ús i
advertiments
que han de
figurar
obligatòriament
en l’etiquetatge
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MINISTERI DE FOMENT
5049

ORDRE FOM/775/2006, de 7 de març, per la
qual es modifica l’Ordre de 21 de març de
2000, per la qual s’adopten els requisits conjunts d’aviació per a les llicències de la tripulació de vol relatius a les condicions per a l’exercici de les funcions dels avions civils. («BOE» 67,
de 20-3-2006.)

La disposició final primera del Reial decret 270/2000,
de 25 de febrer, pel qual es determinen les condicions per
a l’exercici de les funcions del personal de vol de les aeronaus civils, habilita el Ministeri de Foment per dictar totes
les disposicions que siguin necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquest Reial decret i, en particular, per
dictar les disposicions per les quals s’adoptin els requisits
conjunts d’aviació (JAR) acordats per les autoritats conjuntes d’aviació (JAA) relatius a les matèries que en constitueixin l’objecte.
A l’empara d’aquesta previsió, mitjançant l’Ordre de
21 de març de 2000 es van adoptar els requisits conjunts
d’aviació per a les llicències de la tripulació de vol (JARFCL) relatius a les condicions per exercir les funcions dels
pilots dels avions civils, aprovats per les autoritats conjuntes d’aviació (JAA). Posteriorment, mitjançant l’Ordre
FOM/876/2003, de 31 de març, va ser modificada per introduir-hi els elements que, per raó de l’experiència adquirida en l’aplicació de la normativa esmentada, eren necessaris o convenients.
Com a resultat d’aplicar aquests requisits conjunts
d’aviació per a les llicències de la tripulació de vol i la
incorporació de nous estats a aquesta organització, les
autoritats conjuntes d’aviació (JAA) han aprovat una nova
esmena als dits requisits que cal incorporar al nostre
ordenament jurídic, i que constitueixen l’objecte d’aquesta
Ordre.
Aquesta esmena pretén incorporar noves regles relacionades amb l’entrenament dels aspirants i titulars de
llicències de pilot d’avió, en les seves diverses categories
i prestant atenció a la incorporació de noves tecnologies
en el pilotatge de les aeronaus, suprimeix els elements
que pel seu caràcter canviant s’han de tractar en altres
nivells normatius que permetin més agilitat, i dóna
entrada a procediments d’ensenyament i verificació directament relacionats amb l’ús de les tecnologies esmentades. D’altra banda, s’inclouen modificacions per actualitzar la norma per raó de l’experiència adquirida en la seva
aplicació.
Les modificacions que s’introdueixen en aquesta
Ordre afecten la totalitat de les parts del JAR-FCL, publicat
com a apèndix de l’Ordre del Ministeri de Foment de 21
de març de 2000, abans esmentada, però sense que cap
d’aquestes es pugui considerar de caràcter substancial.
En virtut d’això, i d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

