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ó
cada ano, facilitarán a xustificación necesaria para
demostrar que as ditas superacións se deben a fontes
naturais, para efectos da súa remisión á Comisión Euro-
pea.

8. A información correspondente á contaminación
significativa orixinada noutro Estado membro da Unión
Europea, recollida no artigo 3.3 deste real decreto.

9. En relación coas concentracións de dióxido de
xofre a que se refire o punto 4 do artigo 9, o número
das concentracións segundo medias obtidas durante
períodos de dez minutos que excedan os 500 lg/m3,
o número de días dentro do ano civil en que ocorreu
tal feito, o número de días simultáneos en que as con-
centracións horarias de dióxido de xofre excederon
tamén os 350 lg/m3 e a máxima concentración rexis-
trada nos períodos de dez minutos.

10. Cando o valor límite establecido para o benceno
no anexo V sexa difícil de lograr por mor das carac-
terísticas de dispersión propias dun lugar, ou das súas
condicións climáticas, como velocidade do vento baixa
ou alta evaporación, e no caso de que a aplicación das
medidas poida ocasionar graves problemas socioeconó-
micos, poderase solicitar da Comisión da Unión Europea
unha prórroga do prazo de aplicación, para o que haberá
que remitirlle á Dirección Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental a seguinte información: designación das
zonas ou aglomeracións afectadas, probas xustificativas
necesarias, adopción de medidas razoables para dimi-
nuí-las concentracións de contaminantes de que se trate
e reducir ó mínimo a zona afectada, evolución futura
en relación coas medidas de aplicación do plan ou pro-
grama de actuación adoptado.

11. A adopción de niveis máis estrictos cós corres-
pondentes ós valores límite establecidos no ordenamen-
to estatal.

12. Mentres estean en vigor, toda superación dos
valores límite establecidos no Real decreto 1613/1985,
do 1 de agosto, e no Real decreto 717/1987, do 27
de maio, así como dos valores rexistrados, as razóns
de cada episodio e as medidas adoptadas para evita-la
súa repetición. Esta información comunicarase anual-
mente durante os catro primeiros meses de cada ano.

13. Os datos e as informacións requiridas pola Deci-
sión do Consello 97/101/CE, do 27 de xaneiro de 1997,
pola que se establece un intercambio recíproco de infor-
mación e datos das redes e estacións illadas de medición
da contaminación atmosférica, modificada pola Decisión
2001/752/CE da Comisión, do 17 de outubro de 2001,
así como pola Decisión 2001/839/CE da Comisión, do
8 de novembro de 2001, establecendo un cuestionario
que se debe utilizar para presentar información anual
sobre a avaliación da calidade do aire ambiente de con-
formidade coas Directivas 96/62/CE e 1990/30/CE do
Consello.

A subministración da información axustarase á forma
establecida pola normativa comunitaria aplicable.

14. Tódalas informacións referidas a contaminantes
regulados que se sinalan nos anexos anteriores deste
real decreto.

21074 ORDE PRE/2666/2002, do 25 de outubro,
pola que se modifica o anexo I do Real decreto
1406/1989, do 10 de novembro, polo que
se impoñen limitacións á comercialización e
ó uso de certas substancias e preparados peri-
gosos. («BOE» 261, do 31-10-2002.)

O Real decreto 1406/1989, do 10 de novembro,
supuxo unha serie de limitacións á comercialización e

ó uso de determinadas substancias e preparados peri-
gosos e foi dictado en función da normativa da Unión
Europea que regula esta materia, constituída pola Direc-
tiva do Consello 76/769/CEE, do 27 de xullo, relativa
á aproximación das disposicións legais, regulamentarias
e administrativas dos estados membros que limitan a
comercialización e o uso de determinadas substancias
e preparados perigosos, e as súas posteriores modifi-
cacións.

Este Real decreto sufriu varias modificacións no seu
anexo I, como consecuencia da evolución da normativa
comunitaria na materia e da necesidade de incremen-
ta-los niveis de protección da saúde. A última modifi-
cación constitúea a Orde 1624/2002, do 25 de xuño,
pola que se incorpora ó noso ordenamento xurídico a
Directiva 2001/41/CE do Parlamento Europeo e do Con-
sello do 19 de xuño.

O Ministerio de Sanidade e Consumo é a autoridade
competente no control sanitario dos productos químicos,
que se dirixe a previr e limita-los efectos prexudiciais
para a saúde humana, derivados da exposición a curto
e longo prazo, de substancias e preparados perigosos.

Os coñecementos científicos e técnicos actuais
demostraron que a creosota ten un poder carcinoxénico
moi superior ó que se lle viña atribuíndo con anterio-
ridade. Demostrouse a posibilidade de presentar risco
de cancro para as persoas expostas a determinadas con-
centracións de benzo(a) pireno. Todo iso conduciu á
publicación da Directiva 2001/90/CE, do 26 de outubro,
pola que se adapta ó progreso técnico por sétima vez
o anexo I da Directiva 76/769/CEE, do 27 de xullo,
que limita a utilización da creosota e os productos que
a conteñan.

Posteriormente dictouse a Directiva 2001/91/CE, do
29 de outubro, pola que se adapta ó progreso técnico
por oitava vez o anexo I da Directiva 76/769/CEE, xa
que tendo en conta o estado de coñecementos e as
técnicas actuais é necesario elimina-las exencións ó uso
do hexacloroetano que, malia estar prohibido, permitía
ós estados membros baixo condicións específicas seguir
utilizándoo en fundicións non integradas de aluminio e
na producción de determinadas aliaxes de magnesio.
Dado que xa non existe esa necesidade, e que poden
utilizarse outras alternativas prohíbese a súa utilización
na fabricación ou no tratamento de metais non ferrosos.

Esta orde, que se dicta en uso das facultades atri-
buídas na disposición derradeira segunda do Real decre-
to 1406/1989, do 10 de novembro, incorpora ó noso
ordenamento xurídico as citadas directivas 2001/90/CE
e 2001/91/CE.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Sanidade
e Consumo e do ministro de Ciencia e Tecnoloxía, oídos
os sectores afectados, dispoño:

Artigo único. Modificación do anexo I do Real decreto
1406/1989, do 10 de novembro.

Modifícase o anexo I do Real decreto 1406/1989,
do 10 de novembro, polo que se impoñen limitacións
á comercialización e ó uso de substancias e preparados
perigosos da seguinte forma:

Substitúense os puntos: 30 «Substancias e prepara-
dos que conteñen unha ou máis das seguintes subs-
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tancias» e 39 «Hexacloroetano» do anexo I do Real decre-
to 1406/1989, polos que figuran no anexo desta orde.

Disposición transitoria única. Prazo de aplicación.

As substancias das listas que figuran no anexo a esta
orde, poderán seguir comercializándose e utilizándose
como ata agora, ata o 30 de xuño de 2003.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de outubro de 2002.

RAJOY BREY

Excma. Sra. Ministra de Sanidade e Consumo e Excmo.
Sr. Ministro de Ciencia e Tecnoloxía.

ANEXO

Denominación das substancias, dos grupos
de substancias ou dos preparados Limitacións

30. Substancias e preparados
que conteñan unha ou
varias das substancias
seguintes:

a) Creosota.
n.o EINECS 232-287-5
n.o CAS 8001-58-9

b) Aceite de creosota.
n.o EINECS 263-047-8
n.o CAS 61789-28-4

c) Destilados (alcatrán de
hulla) aceites de naftaleno.
n.o EINECS 283-484-8
n.o CAS 84650-04-4

d) Aceite de creosota, frac-
ción de acenafteno.
n.o EINECS 292-605-3
n.o CAS 90640-84-9

e) Destilados (alcatrán de
hulla), superiores.
n.o EINECS 266-026-1
n.o CAS 65996-91-0

f) Aceite de antraceno.
n.o EINECS 292-602-7
n.o CAS 90640-80-5

g) Ácidos de alcatrán, hulla,
crus.
n.o EINECS 266-019-3
n.o CAS 65996-85-2

h) Creosota, madeira.
n.o EINECS 232-419-1
n.o CAS 8021-39-4

i) Residuos de extracto (hu-
lla), alcalino de alcatrán de
hulla a baixa temperatura.
n.o EINECS 310-191-5
n.o CAS 122384-78-5

1. Non se poderá utilizar no tratamento da madeira. Ademais non poderán comer-
cializarse a madeira tratada desta forma.

2. Non obstante, permitiranse as seguintes excepcións:
i) Polo que respecta ás substancias e preparados: Poderán usarse para o tra-

tamento da madeira en instalacións industriais ou realizado por profesionais
amparados pola lexislación relativa á protección dos traballadores para tra-
tamento in situ unicamente se conteñen:
a) Benzo(a)pireno en concentracións inferiores ó 0,005 por 100 en masa.
b) E fenois extraíbles con auga en concentracións inferiores ó 3 por 100

en masa.

Estas substancias ou preparados para o tratamento da madeira en insta-
lacións industriais ou por profesionais:
Poderán comercializarse unicamente en envases de capacidade igual ou
superior a 20 litros.
Non poderán venderse ós consumidores.

Sen prexuízo da aplicación doutras disposicións sobre clasificación, envasado
e etiquetaxe de substancias e preparados perigosos, o envase das devanditas
substancias e preparados deberá conte-la seguinte inscrición ben lexible
e indeleble: «Para uso exclusivo en instalacións industriais ou tratamento
profesional».

ii) Polo que respecta á madeira tratada en instalacións industriais ou por pro-
fesionais conforme o disposto na letra i) que se comercializa por primeira
vez ou que se trata in situ: permítese unicamente para usos profesionais
e industriais, por exemplo en ferrocarrís, no transporte de enerxía eléctrica
e telecomunicacións, para cercados, para fins agrícolas (por exemplo titores
de árbores) e en portos e vías navegables.

iii) Polo que respecta á madeira tratada con substancias contidas nas letras
a) a i) do punto 30 con anterioridade á entrada en vigor desta orde: a
prohibición do punto 1 non se aplicará se se comercializa no mercado de
segunda man para a súa reutilización.

3. Non obstante, a madeira a que fai referencia as letras ii) e iii) do punto 2 non
poderá usarse:
No interior de edificios, calquera que sexa a súa finalidade.
En xoguetes.
En terreos de xogo.
En parques, xardíns e instalacións recreativas e de ocio ó aire libre nos que
exista o risco de contacto frecuente coa pel.
Na fabricación de mobles de xardín, como mesas de acampada.
Para a fabricación e uso de calquera retratamento de:
Contedores para cultivos.
Envases que poidan estar en contacto con materias primas, productos intermedios
ou productos acabados destinados ó consumo humano ou animal.
Outros materiais que poidan contamina-los productos anteriormente mencio-
nados.

39. Hexacloroetano.
n.o EINECS 2006664
n.o CAS 67-72-1

Non poderá utilizarse na fabricación ou tratamento de metais non ferrosos.
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