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b) «No número de orde 449, o número CAS 95-15-2
substitúese polo número «CAS 93-15-2».

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE:
Data de corte:
TRAMOS

Prioridade 1

Prioridade 2

Prioridade 3

30-60

NON

NON

60-90

NON

NON

91-180

Suplemento núm. 9

NON

181-365
T365

2. Na segunda parte do anexo III.
Nos números de referencia 61 e 62, Musk xylene
e Musk ketone, na columna g) a data 28.02.2005 substitúese por «30.09.2004».
Segundo.—A partir da entrada en vigor desta orde,
non poderán ser comercializados, vendidos ou cedidos
ó consumidor final os productos cosméticos que non
cumpran co establecido no punto primeiro, número 1,
letra a) desta orde ministerial.
Terceiro.—Esta orde entrará en vigor o día seguinte
ó da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 23 de maio de 2003.
PASTOR JULIÁN

11267 ORDE SCO/1448/2003, do 23 de maio, pola

que se modifican os anexos II e III do Real decreto 1599/1997, do 17 de outubro, sobre productos cosméticos. («BOE» 134, do 5-6-2003.)

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, do 3 de agosto de 2000 e
do 5 de febreiro de 2002, modificaron por primeira,
segunda, terceira e cuarta vez, respectivamente, os
anexos deste real decreto.
Actualmente producíronse dúas novas adaptacións
ó progreso técnico dos anexos da Directiva marco de
cosméticos 76/768/CEE, mediante as directivas
2003/1/CE e 2003/16/CE da Comisión.
Por esta disposición traspóñense estas directivas ó
noso dereito positivo, de acordo co establecido na disposición derradeira primeira do Real decreto
1599/1997, modificándose por quinta vez os anexos
do citado real decreto.
Na súa virtude, dispoño:
Primeiro.—Os anexos II e III do Real decreto
1599/1997 do 17 de outubro, sobre productos cosméticos, quedan modificados como segue:
1. No anexo II.
a) No n.o de orde 417 as frases:
«A) O cranio, incluídos os miolos e os ollos, as amígdalas e a medula espinal:
Dos animais da especie bovina de máis de doce
meses de idade.
Dos animais das especies ovina e caprina de máis
de doce meses de idade que mostren nas enxivas un
incisivo definitivo e ingredientes derivados.»
«B) O bazo dos animais das especies ovina e caprina
e ingredientes derivados.»
Substituirase polo texto seguinte:
«A partir da data á que se refire o punto 1 do artigo
22 do Regulamento (CE) n.o 999/2001 do Parlamento
Europeo e do Consello, os materiais especificados de
risco tal como figuran no anexo V do dito regulamento,
e os ingredientes derivados destes.»
Ata a dita data, os materiais especificados de risco,
tal como figuran no capítulo A do anexo XI do Regulamento (CE) n.o 999/2001, e os ingredientes derivados
destes.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
11269 ORDE ECO/1449/2003, do 21 de maio,

sobre xestión de materiais residuais sólidos
con contido radioactivo xerados nas instalacións radioactivas de 2.a e 3.a categoría nas
que se manipulen ou almacenen isótopos
radioactivos non encapsulados. («BOE» 134,
do 5-6-2003.)

O artigo 2.9 da Lei 25/1964, do 29 de abril, sobre
enerxía nuclear, modificado pola disposición adicional
cuarta da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector
eléctrico, inclúe a definición do concepto de «residuo
radioactivo» en concordancia coas recomendacións de
organismos internacionais como o Organismo Internacional de Enerxía Atómica (OIEA).
De acordo coa vixente definición legal, o concepto
de residuo radioactivo debe quedar fixado pola superación de determinadas concentracións ou niveis de actividade que lle corresponde establecer ó Ministerio de
Economía, logo de informe do Consello de Seguridade
Nuclear.
A Directiva 96/29/EURATOM do Consello, pola que
se establecen as normas básicas relativas á protección
sanitaria dos traballadores e da poboación contra os riscos que resultan das radiacións ionizantes, introduciu
o concepto de desclasificación de materiais residuais
e sinalou os criterios radiolóxicos que deberán goberna-lo
proceso de autorización para que estes materiais poidan
xestionarse polas vías convencionais de eliminación, reciclaxe ou reutilización.
O artigo 76 e o anexo I, ámbolos dous do Regulamento sobre instalacións nucleares e radioactivas,
aprobado polo Real decreto 1836/1999, do 3 de decembro, traspoñen os obxectivos e criterios radiolóxicos da
Directiva 96/29 ligando os procesos de eliminación, reciclaxe ou reutilización dos materiais residuais á definición
legal de residuo radioactivo.
O artigo 51 do Regulamento sobre protección sanitaria contra as radiacións ionizantes, aprobado polo Real
decreto 783/2001, do 6 de xullo, prescribe que toda
evacuación de residuos sólidos radioactivos ó ambiente
requirirá autorización expresa do Ministerio de Economía, logo de informe do Consello de Seguridade Nuclear.
No ámbito concreto das instalacións radioactivas de
2.a e 3.a categoría nas que se manipulan ou almacenan

