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I.    Disposicions generals

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM
 12802 ORDRE SCO/1929/2007, de 22 de juny, per la 

qual es modifica l’annex X del Reial decret 
1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes 
cosmètics. («BOE» 157, de 2-7-2007.)

El Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre pro-
ductes cosmètics, va recopilar en un sol text tota la nor-
mativa existent sobre aquesta matèria, adaptant-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, SCO/3691/2005, SCO/747/2006, 
SCO/1730/2006, SCO/3283/2006 i SCO/504/2007, de 5 de 
març, 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, una d’aques-
tes mitjançant l’apartat B de l’annex de la Directiva
2006/81/CE de la Comissió, de 23 d’octubre de 2006, per la 
qual s’adapta la Directiva 95/17/CE pel que fa a l’exclusió 
d’un o diversos ingredients de la llista prevista per a l’eti-
quetatge de productes cosmètics. Aquesta Directiva 
modifica l’apartat 2 de l’annex X «Modalitats de concessió 
del número de registre a què es refereix l’article 17» del 
Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre, assignant els 
codis corresponents a Bulgària i Romania amb motiu de 
la seva adhesió. Així mateix, s’actualitza la llista amb la 
inclusió dels codis dels estats membres que l’any 2004, 
mitjançant l’acta d’adhesió, es van incorporar a la Unió 
Europea.

Mitjançant aquesta disposició es transfereix parcial-
ment aquesta Directiva a l’ordenament jurídic intern, 
d’acord amb el que estableix la disposició final primera 
del Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre, i s’incorporen 
els estats membres que l’any 2004, mitjançant l’acta d’ad-
hesió corresponent, es van incorporar a la Unió Europea.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex X del Reial decret 
1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmè-
tics.

A l’apartat 2 de l’annex X del Reial decret 1599/1997, de 
17 d’octubre, sobre productes cosmètics, s’hi afegeixen 
els números de referència següents:

«16 República Txeca.
17 Estònia.
18 Xipre.

19 Letònia.
20 Lituània.
21 Hongria.
22 Malta.
23 Polònia.
24 Eslovènia.
25 Eslovàquia.
26 Bulgària.
27 Romania».

Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió 
Europea.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora a l’ordenament 
jurídic intern l’apartat B de l’annex de la Directiva 2006/81/CE 
de la Comissió, 29 de setembre de 2006, per la qual 
s’adapta la Directiva 95/17/CE pel que fa a l’exclusió d’un 
o diversos ingredients de la llista prevista per a l’etique-
tatge de productes cosmètics i la Directiva 2005/78/CE pel 
que fa als requisits del sistema de supervisió del control 
d’emissions utilitzable en els vehicles i a les exempcions 
aplicables als motors de gas, amb motiu de l’adhesió de 
Bulgària i Romania.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 22 de juny de 2007, La ministra de Sanitat i 
Consum, Elena Salgado Méndez. 

CAP DE L’ESTAT
 12868 LLEI ORGÀNICA 7/2007, de 2 de juliol, de modi-

ficació de les lleis orgàniques 13/1985, de 9 de 
desembre, del Codi penal militar, i 8/1998, de 2 
de desembre, de règim disciplinari de les For-
ces Armades, i del Reial decret llei 8/2004, de 5 
de novembre, sobre indemnitzacions als parti-
cipants en operacions internacionals de pau i 
seguretat. («BOE» 158, de 3-7-2007.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgà-
nica.

Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 
orgànica següent i jo la sanciono.


