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MINISTERIO DE SANIDADE
E CONSUMO
3007

ORDE SCO/249/2003, do 5 de febreiro, pola
que se modifican os anexos do Real decreto
1599/1997, do 17 de outubro, sobre productos cosméticos. («BOE» 39, do 14-2-2003.)

O Real decreto 1599/1997, do 17 de outubro, sobre
productos cosméticos, recompilou nun só texto toda a
normativa existente sobre esta materia, adaptándose á
lexislación comunitaria. As ordes do 4 de xuño de 1998,
do 26 de abril de 1999 e do 3 de agosto de 2000
modificaron por primeira, segunda e terceira vez, respectivamente, os anexos deste real decreto.
Actualmente produciuse unha nova adaptación ó progreso técnico dos anexos da Directiva marco de cosméticos 76/768/CEE, mediante a vixésimo sexta Directiva 2002/34/CE, da Comisión, do 15 de abril de 2002.
Por esta disposición trasponse esta directiva ó noso
dereito positivo, de acordo co establecido na disposición derradeira primeira do Real decreto 1599/1997,
modificándose por cuarta vez os anexos do citado real
decreto.
Na súa virtude, dispoño:
Primeiro.—Os anexos II, III e VII do Real decreto
1599/1997, do 17 de outubro, sobre productos cosméticos, quedan modificados como segue:
1. No anexo II:
a) O número de orde 293 e a nota (2) correspondente substitúense polo texto seguinte:
293. As substancias radiactivas tal como se definen
no anexo I do Real decreto 783/2001, do 6 de xullo,
polo que se aproba o Regulamento sobre protección
sanitaria contra radiacións ionizantes.
b) Engádense os números de orde 421 a 449 tal
como se indica a continuación:
421. Aceite de alantroot (Inula helenium) (número
CAS 97676-35-2), no seu uso como ingrediente de
fragrancia.
422. Cianuro de bencilo (número CAS 140-29-4),
no seu uso como ingrediente de fragrancia.
423. Alcohol de ciclamen (número CAS
4756-19-8), no seu uso como ingrediente de fragrancia.
424. Maleato de dietilo (número CAS 141-05-9),
no seu uso como ingrediente de fragrancia.
425. Dihidrocumarina (número CAS 119-84-6), no
seu uso como ingrediente de fragrancia.
426. 2,4-Dihidroxi-3-metilbenzaldehído (número
CAS 6248-20-0), no seu uso como ingrediente de fragrancia.
427. 3,7-Dimetil-2-octen-1-ol (6,7-dihidrogeraniol)
(número CAS 40607-48-5), no seu uso como ingrediente
de fragrancia.
428. 4,6-Dimetil-8-terc-butilcumarina (número CAS
17874-34-9), no seu uso como ingrediente de fragrancia.
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429. Citraconato de dimetilo (número CAS
617-54-9), no seu uso como ingrediente de fragrancia.
430. 7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-ona (número CAS 26651-96-7), no seu uso como ingrediente de
fragrancia.
431. 6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona (número
CAS 141-10-6), no seu uso como ingrediente de fragrancia.
432. Difenilamina (número CAS 122-39-4), no seu
uso como ingrediente de fragrancia.
433. Acrilato de etilo (número CAS 140-88-5), no
seu uso como ingrediente de fragrancia.
434. Folla de figueira (Ficus carica) (número CAS
68916-52-9), no seu uso como ingrediente de fragrancia.
435. Trans-2-heptenal (número CAS 18829-55-5),
no seu uso como ingrediente de fragrancia.
436. Trans-2-hexenal dietil acetal (número CAS
67746-30-9), no seu uso como ingrediente de fragrancia.
437. Trans-2-hexenal dimetil acetal (número CAS
18318-83-7), no seu uso como ingrediente de fragrancia.
438. Alcohol hidroabietílico (número CAS
13393-93-6), no seu uso como ingrediente de fragrancia.
439. 6-Isopropil-2-decahidronaftalenol (número
CAS 34131-99-2), no seu uso como ingrediente de
fragrancia.
440. 7-Metoxicumarina (número CAS 531-59-9), no
seu uso como ingrediente de fragrancia.
441. 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-ona (número CAS
943-88-4), no seu uso como ingrediente de fragrancia.
442. 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-ona (número CAS
104-27-8), no seu uso como ingrediente de fragrancia.
443. Trans-2-butenoato de metilo (número CAS
623-43-8), no seu uso como ingrediente de fragrancia.
444. 7-Metilcumarina (número CAS 2445-83-2), no
seu uso como ingrediente de fragrancia.
445. 5-Metil-2,3-hexanodiona (número CAS
13706-86-0), no seu uso como ingrediente de fragrancia.
446. 2-Pentilidenciclohexan-1-ona (número CAS
25677-40-1), no seu uso como ingrediente de fragrancia.
447. 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona (número CAS 1117-41-5), no seu uso como ingrediente
de fragrancia.
448. Aceite de verbena (Lippia citriodora Kunth.)
(número CAS 8024-12-2), no seu uso como ingrediente
de fragrancia.
449. Metileugenol (número CAS 95-15-2), agás os
contidos normais que aparezan nas esencias naturais
utilizadas e sempre que a concentración non supere:
a) 0,01 por 100 en perfumes.
b) 0,004 por 100 en colonias.
c) 0,002 por 100 en cremas perfumadas.
d) 0,001 por 100 en productos que se eliminan
por aclarado.
e) 0,0002 por 100 noutros productos de contacto
e productos de hixiene bucal.
2. Na primeira parte do anexo III:
a) A columna b do número de orde 8 substitúese
polo texto seguinte:
Compostos m- e p-fenilendiamina, os seus derivados
N-substituídos e os seus sales; derivados N-substituídos
de o-fenilendiaminas, coa excepción dos derivados enumerados en calquera outra parte deste anexo (1).
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b) Os números de orde 15 b e 15 c substitúense polo texto seguinte:
A

b

C

d

15b Hidróxido de litio. a) Alisadores do cabelo.
1. Uso xeral.

2.
b)
c)
15c Hidróxido de cal- a)
cio.
b)
c)

e

F

a)
1. 2 por 100 en
peso (3).

a)
1. Contén un axente alcalino. Evitar
todo contacto cos ollos. Perigo de
cegueira. Manter afastado dos
nenos.
Uso profesional.
2. 4,5 por 100 en
2. Uso exclusivamente profesional.
peso (3).
Evitar todo contacto cos ollos. Perigo de cegueira.
Regulador do pH-para depib) pH máximo b) Contén un axente alcalino. Manter
latorios.
12,7.
afastado dos nenos. Evitar todo
contacto cos ollos.
Outros usos como regulador
c) pH máximo
do pH (só para productos que
11.
se eliminan por aclarado).
Alisadores do cabelo que a) 7 por 100 en
a) Contén un axente alcalino. Evitar
conteñan dous compoñenpeso de hidróxitodo contacto cos ollos. Manter
tes: hidróxido de calcio e un
do de calcio.
afastado dos nenos. Perigo de
sal de guanidina.
cegueira.
Regulador do pH-para depib) pH máximo b) Contén un axente alcalino. Manter
latorios.
12,7.
afastado dos nenos. Evitar todo
contacto cos ollos.
Outros usos (por exemplo,
c) pH máximo
regulador do pH, coadxuvan11.
te tecnolóxico).

c) O número de orde 16 substitúese polo texto seguinte:
a

16

b

c

d

e

1-Naphthol (número CAS Colorantes de oxidación para 2,0 por 100.
90-15-3) e os seus sales. a tinguidura do cabelo.

F

En combinación con peróxido Pode provocar unha reacde hidróxeno, a concentra- ción alérxica.
ción máxima para o seu uso
é de 1,0 por 100.

d) Insírese o número de orde 66 como se indica no cadro seguinte:
a

66

b

Polyacrylamides.

c

d

a) Productos para o coidado corporal que
se deixan en contacto.
b) Outros productos cosméticos.

e

F

a) Contido máximo residual de acrilamida 0,1
mg/kg.
b) Contido máximo residual de acrilamida 0,5
mg/kg.

3. Na segunda parte do anexo III insírense os números de orde 1 a 62 como se indica no cadro seguinte:
a

b

C

D

e

F

g

1 Basic Blue 7 (número Colorantes non de oxidación 0,2 por 100.
Pode provocar unha 30.9.2004
CAS 2390-60-5).
para a tinguidura do cabereacción alérxica.
lo.
2 2-Amino-3nitrophenol a) Colorantes de oxidación a ) 3 p o r E n c o m b i n a c i ó n c o n a) b) Pode provocar 30.9.2004
(número CAS 603para a tinguidura do
100.
peróxido de hidróxeno, a
unha reacción alérxi85-0) e os seus
cabelo.
concentración máxima
ca.
sales.
para o seu uso é de 1,5
por 100.
b) Colorantes non de oxi- b) 3,0 por
dación para a tinguidura
100.
do cabelo.
3 4-Amino-3-nitrophe- a) Colorantes de oxidación a) 3,0 por E n c o m b i n a c i ó n c o n a) b) Pode provocar 30.9.2004
nol (número CAS
para a tinguidura do
100.
peróxido de hidróxeno, a
unha reacción alérxicabelo.
610-81-1) e os seus
concentración máxima
ca.
sales.
para o seu uso é de 1,5
por 100.
b) Colorantes non de oxi- b) 3,0 por
dación para a tinguidura
100.
do cabelo.
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4 2,7-Naphthalenediol Colorantes de oxidación 1,0 por 100. E n c o m b i n a c i ó n c o n
(número CAS 582- para a tinguidura do cabeperóxido de hidróxeno, a
17-2) e os seus lo.
concentración máxima
sales.
para o seu uso é de 0,5
por 100.
5 m-Aminophenol (nú- Colorantes de oxidación 2,0 por 100. E n c o m b i n a c i ó n c o n
mero CAS 591-27-5) para a tinguidura do cabeperóxido de hidróxeno, a
e os seus sales.
lo.
concentración máxima
para o seu uso é de 1,0
por 100.
6 2,6-Dihydroxy-3,4- Colorantes de oxidación 2,0 por 100. E n c o m b i n a c i ó n c o n
dimethylpyridine para a tinguidura do cabeperóxido de hidróxeno, a
(número
C A S lo.
concentración máxima
84540-47-6) e os
para o seu uso é de 1,0
seus sales.
por 100.
7 4-Hydroxy-propylami- a) Colorantes de oxidación a) 5,2 por E n c o m b i n a c i ó n c o n
no-3-nitrophenol
para a tinguidura do
100.
peróxido de hidróxeno, a
(número CAS 92952cabelo.
concentración máxima
81-3) e os seus
para o seu uso é de 2,6
sales.
por 100.
b) Colorantes non de oxi- b) 2,6 por
dación para a tinguidura
100.
do cabelo.
8 6-Nitro-2,5-pyridine- Colorantes non de oxidación 3,0 por 100.
diamine (número para a tinguidura do cabeCAS 69825-83-8) e lo.
os seus sales.
9 HC Blue No. 11 (núme- a) Colorantes de oxidación a) 3,0 por E n c o m b i n a c i ó n c o n
ro CAS 23920-15-2)
para a tinguidura do
100.
peróxido de hidróxeno, a
e os seus sales.
cabelo.
concentración máxima
para o seu uso é de 1,5
por 100.
b) Colorantes non de oxi- b) 2,0 por
dación para a tinguidura
100.
do cabelo.

a

b

C

10 Hydroxyethyl-2-ni- a) Colorantes de oxidación
tro-p-toluidine (núpara a tinguidura do
mero
CAS
cabelo.
100418-33-5) e os
seus sales.
b) Colorantes non de oxidación para a tinguidura
do cabelo.
11 2-Hydroxyethylpicra- a) Colorantes de oxidación
mic acid (número
para a tinguidura do
CAS 99610-72-7) e
cabelo.
os seus sales.
b) Colorantes non de oxidación para a tinguidura
do cabelo.
12 p-Methylaminophenol Colorantes de oxidación para
(número
C A S a tinguidura do cabelo.
150-75-4) e os seus
sales.
13 2,4-Diamino-5-methyl- Colorantes de oxidación
p h e n o x y e t h a n o l para a tinguidura do cabe(número
C A S lo.
141614-05-3) e os
seus sales.

d

e

g

30.9.2004

Pode provocar unha 30.9.2004
reacción alérxica.

Pode provocar unha 30.9.2004
reacción alérxica.

a) b) Pode provocar 30.9.2004
unha reacción
alérxica.

Pode provocar unha 30.9.2004
reacción alérxica.
a) b) Pode provocar 30.9.2004
unha reacción alérxica.

f

g

a) 2,0 por 100. En combinación con peróxido a) b) Pode provo- 30.9.2004
de hidróxeno, a concentra- car unha reacción máxima para o seu uso ción alérxica.
é de 1,0 por 100.
b) 1,0 por 100.
a) 3,0 por 100. En combinación con peróxido a) b) Pode provo- 30.9.2004
de hidróxeno, a concentra- car unha reacción máxima para o seu uso ción alérxica.
é de 1,5 por 100.
b) 2,0 por 100.
3 por 100.

3 por 100.

En combinación con peróxido Pode provocar 30.9.2004
de hidróxeno, a concentra- unha reacción
ción máxima para o seu uso alérxica.
é de 1,5 por 100.
En combinación con peróxido Pode provocar 30.9.2004
de hidróxeno, a concentra- unha reacción
ción máxima para o seu uso alérxica.
é de 1,5 por 100.
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14 HC Violet No. 2 (núme- Colorantes non de oxidación
ro
C A S para a tinguidura do cabe104226-19-9) e os lo.
seus sales.
15 H y d r o x y e t h y l - 2 , 6 - Colorantes non de oxidación
dinitro-p-anisidine para a tinguidura do cabe(número
C A S lo.
122252-11-3) e os
seus sales.
16 HC Blue No. 12 (nú- a) Colorantes de oxidación
mero
CAS
para a tinguidura do
104516-93-0) e os
cabelo.
seus sales.
b) Colorantes non de oxidación para a tinguidura
do cabelo.
17 2,4-Diamino-5-methyl- Colorantes de oxidación
phenetol (número para a tinguidura do cabeCAS 141614-04-2) lo.
e os seus sales.
18 1,3-Bis-(2,4diamino- Colorantes de oxidación
phenoxy)propane para a tinguidura do cabe(número
C A S lo.
81892-72-0) e os
seus sales.
19 3-Amino-2,4-dichlo- Colorantes de oxidación
rophenol (número para a tinguidura do cabeCAS 61693-42-3) e lo.
os seus sales.
20 Phenyl methyl pyrazo- Colorantes de oxidación
lone (número CAS para a tinguidura do cabe89-25-8) e os seus lo.
sales.
21 2-Methyl-5-hydroxy Colorantes de oxidación
ethylaminophenol para a tinguidura do cabe(número
C A S lo.
55302-96-0) e os
seus sales.
22 Hydroxybenzomor- Colorantes de oxidación
pholine (número para a tinguidura do cabeCAS 26021-57-8) e lo.
os seus sales.
23 1,7-Naphthalenediol Colorantes de oxidación
(número
C A S para a tinguidura do cabe575-38-2) e os seus lo.
sales.
24 HC Yellow No. 10 (nú- Colorantes non de oxidación
mero
C A S para a tinguidura do cabe109023-83-8) e os lo.
seus sales.
25 2 , 6 - D i m e t h o x y - 3 , Colorantes de oxidación
5-pyridinediamine para a tinguidura do cabe(número
C A S lo.
85679-78-3) e os
seus sales.
26 HC Orange No. 2 (nú- Colorantes non de oxidación
mero
C A S para a tinguidura do cabe85765-48-6) e os lo.
seus sales.
27 HC Violet No. 1 (núme- a) Colorantes de oxidación
ro CAS 82576para a tinguidura do
75-8) e os seus
cabelo.
sales.
b) Colorantes non de oxidación para a tinguidura
do cabelo.

d
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2 por 100.

30.9.2004

3 por 100.

Pode provocar 30.9.2004
unha reacción
alérxica.

a) 1,5 por 100. En combinación con peróxido a) b) Pode provo- 30.9.2004
de hidróxeno, a concentra- car unha reacción máxima para o seu uso ción alérxica.
é de 0,75 por 100.
b) 1,5 por 100.
2 por 100.

2 por 100.

2 por 100.

0,5 por 100.

2 por 100.

2 por 100.

1 por 100.

0,2 por 100.

0,5 por 100.

En combinación con peróxido Pode provocar 30.9.2004
de hidróxeno, a concentra- unha reacción
ción máxima para o seu uso alérxica.
é de 1,0 por 100.
En combinación con peróxido Pode provocar 30.9.2004
de hidróxeno, a concentra- unha reacción
ción máxima para o seu uso alérxica.
é de 1,0 por 100.
En combinación con peróxido Pode provocar 30.9.2004
de hidróxeno, a concentra- unha reacción
ción máxima para o seu uso alérxica.
é de 1,0 por 100.
En combinación con peróxido
30.9.2004
de hidróxeno, a concentración máxima para o seu uso
é de 0,25 por 100.
En combinación con peróxido Pode provocar 30.9.2004
de hidróxeno, a concentra- unha reacción
ción máxima para o seu uso alérxica.
é de 1,0 por 100.
En combinación con peróxido Pode provocar 30.9.2004
de hidróxeno, a concentra- unha reacción
ción máxima para o seu uso alérxica.
é de 1,0 por 100.
En combinación con peróxido Pode provocar 30.9.2004
de hidróxeno, a concentra- unha reacción
ción máxima para o seu uso alérxica.
é de 0,5 por 100.
30.9.2004

En combinación con peróxido Pode provocar 30.9.2004
de hidróxeno, a concentra- unha reacción
ción máxima para o seu uso alérxica.
é de 0,25 por 100.

1 por 100.

30.9.2004

a) 0,5 por 100. En combinación con peróxido
de hidróxeno, a concentración máxima para o seu uso
é de 0,25 por 100.
b) 0,5 por 100.

30.9.2004
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28 3-Methylamino-4-ni- Colorantes non de oxidación 1 por 100.
tro-phenoxyethanol para a tinguidura do cabe(número CAS 59820- lo.
63-2) e os seus
sales.
29 2-Hydroxyethylami- Colorantes non de oxidación 1 por 100.
no-5-nitro-anisole para a tinguidura do cabe(número
C A S lo.
66095-81-6) e os
seus sales.

a

b

C

30 2 - C h l o r o - 5 - n i t r o - a) Colorantes de oxidación
N-hydroxyethylpara a tinguidura do
p-phenylenediamicabelo.
ne (número CAS
50610-28-1) e os
seus sales.
b) Colorantes non de oxidación para a tinguidura
do cabelo.
31 HC Red No. 13 (núme- a) Colorantes de oxidación
ro CAS 29705para a tinguidura do
39-3) e os seus
cabelo.
sales.
b) Colorantes non de oxidación para a tinguidura
do cabelo.
32 1,5-Naphthalenediol Colorantes de oxidación para
(número
C A S a tinguidura do cabelo.
83-56-7) e os seus
sales.
33 Hydroxypropyl bis Colorantes de oxidación para
(N-hydroxyethyl- a tinguidura do cabelo.
p-phenylenediamine)
(número
CAS
12872930-6) e os seus
sales.
34 o-Aminophenol (nú- Colorantes de oxidación para
mero CAS 95-55- a tinguidura do cabelo.
6) e os seus sales.
35 4-Amino-2-hydroxytoluene (número CAS
2835-95-2) e os
seus sales.
36 2,4-Diamino-phenoxyethanol (número
CAS 70643-19-5) e
os seus sales.
37 2-Methylre-sorcinol
(número CAS 60825-3) e os seus
sales.
38 4-Amino-m-cresol (número CAS 283599-6) e os seus
sales.
39 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole
(número
CAS
83763-47-7) e os
seus sales.

d

g

30.9.2004

30.9.2004

e

a) 2,0 por 100. En combinación con peróxido
de hidróxeno, a concentración máxima para o seu uso
é de 1,0 por 100.

f

g

30.9.2004

b) 1,0 por 100.
a) 2,5 por 100. En combinación con peróxido
de hidróxeno, a concentración máxima para o seu uso
é de 1,25 por 100.
b) 2,5 por 100.
1 por 100.

3 por 100.

2 por 100.

Colorantes de oxidación para 3 por 100.
a tinguidura do cabelo.
Colorantes de oxidación para 4 por 100.
a tinguidura do cabelo.
Colorantes de oxidación para 2 por 100.
a tinguidura do cabelo.
Colorantes de oxidación para 3 por 100.
a tinguidura do cabelo.
Colorantes de oxidación para 3 por 100.
a tinguidura do cabelo.

30.9.2004

En combinación con peróxido
30.9.2004
de hidróxeno, a concentración máxima para o seu uso
é de 0,5 por 100.
En combinación con peróxido Pode provocar 30.9.2004
de hidróxeno, a concentra- unha reacción
ción máxima para o seu uso alérxica.
é de 1,5 por 100.

En combinación con peróxido
de hidróxeno, a concentración máxima para o seu uso
é de 1,0 por 100.
En combinación con peróxido
de hidróxeno, a concentración máxima para o seu uso
é de 1,5 por 100.
En combinación con peróxido
de hidróxeno, a concentración máxima para o seu uso
é de 2,0 por 100.
En combinación con peróxido
de hidróxeno, a concentración máxima para o seu uso
é de 1,0 por 100.
En combinación con peróxido
de hidróxeno, a concentración máxima para o seu uso
é de 1,5 por 100.
En combinación con peróxido
de hidróxeno, a concentración máxima para o seu uso
é de 1,5 por 100.

30.9.2004

30.9.2004

30.9.2004

30.9.2004

30.9.2004

30.9.2004
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40 3,4-Diaminobenzoic acid Colorantes de oxidación 2,0 por 100.
(número CAS 619-05-6) e para a tinguidura do
os seus sales.
cabelo.

30.9.2004

41 6-Amino-o-cresol (número Colorantes de oxidación
CAS 17672-22-9) e os para a tinguidura do
seus sales.
cabelo.

30.9.2004.

42 2-Aminomethyl-p-aminophenol
(número
CAS 79352-72-0) e os
seus sales.
43 Hydroxyethylaminomethyl-p-aminophenol (número CAS
110952-46-0) e os seus
sales.
44 Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline (número
CAS 81329-90-0) e os
seus sales.
45 Acid Black 52 (número
CAS 16279-54-2) e os
seus sales.

Colorantes de oxidación
para a tinguidura do
cabelo.
Colorantes de oxidación
para a tinguidura do
cabelo.
Colorantes de oxidación
para a tinguidura do
cabelo.
Colorantes de oxidación
para a tinguidura do
cabelo.

46 2-Nitro-p-phenylenediamine a) Colorantes de oxida(número CAS 5307-14-2)
ción para a tinguidura
e os seus sales.
do cabelo.

47 HC Blue No. 2 (número
CAS 33229-34-4) e os
seus sales.
48 3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (número
CAS 65235-31-6) e os
seus sales.

49 4-Nitrophenylaminoethylurea
(número
CAS 27080-42-8) e os
seus sales.

50 HC Red No. 10+HC Red No.
11 (número CAS 9-5576-89-9+95576-92-4) e
os seus sales.

51 HC Yellow No. 6 (número
CAS 104333-00-8) e os
seus sales.

52 HC Yellow No. 12 (número
CAS 59320-13-7) e os
seus sales.

En combinación con peróxido de
hidróxeno, a concentración
máxima para o seu uso é de
1,0 por 100.
3,0 por 100.
En combinación con peróxido de
hidróxeno, a concentración
máxima para o seu uso é de
1,5 por 100.
3,0 por 100.
En combinación con peróxido de
hidróxeno, a concentración
máxima para o seu uso é de
1,5 por 100.
3,0 por 100.
En combinación con peróxido de
hidróxeno, a concentración
máxima para o seu uso é de
1,5 por 100.
3,0 por 100.
En combinación con peróxido de
hidróxeno, a concentración
máxima para o seu uso é de
1,5 por 100.
2,0 por 100.
En combinación con peróxido de
hidróxeno, a concentración
máxima para o seu uso é de
1,0 por 100.
a) 0,3 por 100. En combinación con peróxido de
hidróxeno, a concentración
máxima para o seu uso é de
0,15 por 100.
b) 0,3 por 100.

f

b) Colorantes non de oxidación para a tinguidura do cabelo.
Colorantes non de oxida- 2,8 por 100.
ción para a tinguidura do
cabelo.
a) Colorantes de oxida- a) 6,0 por 100. En combinación con peróxido de
ción para a tinguidura
hidróxeno, a concentración
do cabelo.
máxima para o seu uso é de
3,0 por 100.
b) Colorantes non de oxi- b) 6,0 por 100.
dación para a tinguidura do cabelo.
a) Colorantes de oxida- a) 0,5 por 100. En combinación con peróxido de
ción para a tinguidura
hidróxeno, a concentración
do cabelo.
máxima para o seu uso é de
0,25 por 100.
b) Colorantes non de oxi- b) 0,5 por 100.
dación para a tinguidura do cabelo.
a) Colorantes de oxida- a) 2,0 por 100. En combinación con peróxido de
ción para a tinguidura
hidróxeno, a concentración
do cabelo.
máxima para o seu uso é de
1,0 por 100.
b) Colorantes non de oxi- b) 1,0 por 100.
dación para a tinguidura do cabelo.
a) Colorantes de oxida- a) 2,0 por 100. En combinación con peróxido de
ción para a tinguidura
hidróxeno, a concentración
do cabelo.
máxima para o seu uso é de
1,0 por 100.
b) Colorantes non de oxi- b) 1,0 por 100.
dación para a tinguidura do cabelo.
a) Colorantes de oxida- a) 1,0 por 100. En combinación con peróxido de
ción para a tinguidura
hidróxeno, a concentración
do cabelo.
máxima para o seu uso é de
0,5 por 100.
b) Colorantes non de oxi- b) 0,5 por 100.
dación para a tinguidura do cabelo.

30.9.2004

30.9.2004

30.9.2004

30.9.2004

30.9.2004

30.9.2004
30.9.20.04

30.9.2004

30.9.2004

30.9.2004

30.9.2004
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53 HC Blue No. 10 (número Colorantes de oxidación a) 2,0 por 100. En combinación con peróxido de
CAS 173994-75-7) e os para a tinguidura do cabehidróxeno, a concentración
seus sales.
lo.
máxima para o seu uso é de
1,0 por 100.
54 HC Blue No. 9 (número CAS a) Colorantes de oxida- a) 2,0 por 100. En combinación con peróxido de
114087-41-1) e os seus
ción para a tinguidura
hidróxeno, a concentración
sales.
do cabelo.
máxima para o seu uso é de
1,0 por 100.
b) Colorantes non de oxi- b) 1,0 por 100.
dación para a tinguidura do cabelo.
55 2-Chloro-6-ethylamino-4-ni- a) Colorantes de oxida- a) 3,0 por 100. En combinación con peróxido de
trophenol (número CAS
ción para a tinguidura
hidróxeno, a concentración
do cabelo.
máxima para o seu uso é de
131657-78-8) e os seus
sales.
1,5 por 100.
b) Colorantes non de oxi- b) 3,0 por 100.
dación para a tinguidura do cabelo.
56 2-Amino-6-chloro-4-nitro- a) Colorantes de oxida- a) 2,0 por 100. En combinación con peróxido de
phenol (número CAS
ción para a tinguidura
hidróxeno, a concentración
6358-09-4) e os seus
do cabelo.
máxima para o seu uso é de
sales.
1,0 por 100.
b) Colorantes non de oxi- b) 2,0 por 100.
dación para a tinguidura do cabelo.
57 Basic Blue 26 (número CAS a) Colorantes de oxida- a) 0,5 por 100. En combinación con peróxido de
*
2580-56-5) (CI 44045) e
ción para a tinguidura
hidróxeno, a concentración
os seus sales.
do cabelo.
máxima para o seu uso é de
0,25 por 100.
b) Colorantes non de oxi- b) 0,5 por 100.
dación para a tinguidura do cabelo.
58 Acid Red 33 (número CAS Colorantes non de oxida- a) 2,0 por 100.
*
3567-66-6) (CI 17200) e ción para a tinguidura do
os seus sales.
cabelo.
59 Ponceau SX (número CAS Colorantes non de oxida- 2,0 por 100.
*
4548-53-2) (CI 14700) e ción para a tinguidura do
os seus sales.
cabelo.
60 Basic Violet 14 (número CAS a) Colorantes de oxida- a) 0,3 por 100. En combinación con peróxido de
*
632-99-5) (CI 42510) e os
ción para a tinguidura
hidróxeno, a concentración
seus sales.
do cabelo.
máxima para o seu uso é de
0,15 por 100.
b) Colorantes non de oxi- b) 0,3 por 100.
dación para a tinguidura do cabelo.
61 Muskxylene (número CAS Tódolos productos cosmé- a) 1,0 por 100
81-15-2).
ticos, agás os productos
en perfumes.
para hixiene bucal.
b) 0,4 por 100
en colonias.
c) 0,03 por 100
noutros productos.
62 Musketone (número CAS Tódolos productos cosmé- a) 1,0 por 100
en perfumes.
81-15-2).
ticos, agás os productos
b) 0,4 por 100
para hixiene bucal.
en colonias.
c) 0,03 por 100
noutros productos.

f

g

30.9.2004

30.9.2004

30.9.2004

30.9.2004

30.9.2004

30.9.2004
30.9.2004
30.9.2004

28.2.2005

28.2.2005

(3) A cantidade de hidróxido de potasio, sodio ou litio exprésase en peso de hidróxido de sodio. En caso de mesturas, a suma non debería supera-los
límites establecidos na columna d).
* O indicado neste anexo non afecta a utilización destas substancias como colorantes xerais nas condicións expresadas no anexo IV.
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4. Na primeira parte do anexo VII insírense os números de orde 26 e 27 como se indica no cadro seguinte:
a

b

c

26 Dimethicoldiehylbenzal malonate (número CAS 207574-74-1).
27 Titanium dioxide.

d

e

10 por 100
25 por 100

Segundo.—Non poderán ser vendidos ou cedidos ó consumidor final a partir do 15 de abril de 2004 productos
cosméticos que non se axusten ó establecido no punto primeiro desta orde.
Terceiro.—Esta orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 5 de febreiro de 2003.
PASTOR JULIÁN

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA E ALIMENTACIÓN
3129

REAL DECRETO 177/2003, do 14 de febreiro, polo que se regulan as organizacións de
operadores do sector oleícola. («BOE» 40,
do 15-2-2003.)

O Regulamento (CE) número 1334/2002 da Comisión, do 23 de xullo de 2002, polo que se establecen
disposicións de aplicación do Regulamento (CE) número
1638/98 do Consello, do 20 de xullo de 1998, que
modifica o Regulamento número 136/66/CEE, polo que
se establece a organización común de mercados no sector das materias graxas, no que respecta ós programas
de actividades das organizacións de operadores do sector oleícola nas campañas de comercialización
2002/2003 e 2003/2004, concreta determinados
aspectos no que se refire ós programas de actividades
no marco da organización común de mercado no sector
das materias graxas, que require do desenvolvemento
polos estados membros e, en particular, no establecemento das condicións relativas á autorización das organizacións de operadores do sector oleícola, liñas de actividades subvencionables e normas para a concesión de
anticipos.
Procede, así mesmo, dictar determinadas medidas
en desenvolvemento da facultade de elección sobre os
importes retidos da axuda á producción do aceite de
oliva, que lles atribúe ós estados membros productores
o Regulamento (CE) número 1873/2002 do Consello,
do 14 de outubro de 2002, que fixa os límites do financiamento comunitario dos programas de actividades das
organizacións de operadores do sector oleícola prevista
no Regulamento (CE) número 1638/98 e polo que se
establece unha excepción ó Regulamento número
136/66/CEE.
A elaboración deste real recreto foi sometida a consulta das comunidades autónomas e entidades representativas dos sectores afectados.
Na súa virtude, por proposta do ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, logo de aprobación do
ministro de Administracións Públicas, de acordo co Consello de Estado e logo de deliberación do Consello de
Ministros na súa reunión do día 14 de febreiro de 2003,

DISPOÑO:
CAPÍTULO PRELIMINAR
Obxecto
Artigo 1. Obxecto.
Este real decreto ten por obxecto a regulación das
organizacións de operadores do sector do aceite de oliva,
no marco do disposto no Regulamento (CE) número
1334/2002 da Comisión, do 23 de xullo de 2002, polo
que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) número 1638/98, do Consello, no que
se refire ós programas de actividades das organizacións
de operadores do sector oleícola nas campañas de
comercialización 2002/2003 e 2003/2004.
CAPÍTULO I
Réxime de autorización de organizacións
de operadores do sector oleícola
Artigo 2. Requisitos e órganos competentes para a
autorización.
1. As organizacións de operadores do sector oleícola serán autorizadas sempre que se axusten ó establecido no artigo 2 do Regulamento (CE) número
1334/2002.
As organizacións de productores que, para os efectos
de obte-la autorización, teñan de acreditar que posúen
o número mínimo de productores afiliados ou que estes
representan, polo menos, o 2 por 100 dos productores
de olivas da zona correspondente a que se refire o punto
2.a) do artigo 2 do Regulamento (CE) número
1334/2002, deberán presentar unha relación dos citados productores, quedando excluídos aqueles que se
manteñan na organización de productores unicamente
para os efectos da xestión da axuda á producción a
que se refire o artigo 5 do Regulamento número
136/66/CEE do Consello, do 22 de setembro de 1966,
polo que se establece a organización común de mercados no sector das materias graxas.
No caso de entidades asociativas con sección de
almazara, o 50 por 100 do volume de negocios a que
se refire o punto 2.c) do artigo 2 do Regulamento (CE)
número 1334/2002, entenderase referido ó da citada
sección, sempre que esta dispoña de autonomía de xes-

