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Mércores 1 decembro 2004

MINISTERIO
DE SANIDADE E CONSUMO

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.
Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou
inferior rango se opoñan ao establecido neste real decreto
lei.
Disposición derradeira primeira.
volvemento.

Habilitación de desen-

Autorízase o Goberno para ditar cantas disposicións
sexan necesarias para a aplicación e desenvolvemento
deste real decreto lei.
Disposición derradeira segunda. Créditos.
De conformidade co establecido na Lei 47/2003, do 26
de novembro, xeral orzamentaria, adoptaranse os acordos necesarios para habilitar os créditos que sexan precisos para atender as contías das obrigas que derivan da
aplicación deste real decreto lei.
Disposición derradeira terceira.

Entrada en vigor.

Este real decreto lei entrará en vigor o mesmo día da
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid o 5 de novembro de 2004.
JUAN CARLOS R.
A presidenta do Goberno en Funcións,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

(Este real decreto inclúese tendo en conta as correcións de erros publicadas no «Boletín Oficial del Estado» números 280, do 20 de novembro
de 2004, e 282, do 23 de novembro de 2004)

Suplemento núm. 13
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ORDE SCO/3664/2004, do 11 de novembro,
pola que se modifica o anexo III do Real decreto
1599/1997, do 17 de outubro, sobre produtos
cosméticos. («BOE» 273, do 12-11-2004.)

O Real decreto 1599/1997, do 17 de outubro, sobre produtos cosméticos, compilou nun só texto toda a normativa existente sobre esta materia, adaptándose á lexislación comunitaria. Os anexos do citado real decreto foron
modificados en seis ocasións mediante as ordes ministeriais do 4 de xuño de 1998, do 26 de abril de 1999, do 3 de
agosto de 2000, SCO/249/2003, SCO/1448/2003 e SCO
2592/2004.
Actualmente producíronse dúas novas adaptacións
ao progreso técnico dos anexos da Directiva marco de
cosméticos 76/768/CEE mediante as directivas 2004/87/CE
e 2004/88/CE da Comisión, ambas do 7 de setembro de
2004.
Esta orde, que se dita con base na habilitación contida
na disposición derradeira primeira do Real decreto
1599/1997, traspón ao noso dereito interno as directivas
citadas no parágrafo anterior.
Na súa virtude, dispoño:
Primeiro. Modificación do anexo III do Real decreto
1599/1997, do 17 de outubro, sobre produtos cosméticos.–O anexo III do Real decreto 1599/1997, do 17 de outubro, sobre produtos cosméticos, modifícase como segue:
a) Na primeira parte engádense os números de orde
96 e 97 seguintes:

Restricións
Número
de
orde

Substancias

A

b

Campo de aplicación e/ou uso

Concentración máxima en produto terminado

Outras
limitacións
e exixencias

c

d

e

96

Almiscre de xileno Todos os produtos cosméti- a) 1,0 % en fragrancia final.
(n. CAS 81-15-2)
cos, excepto os produtos b) 0,4 % en auga de colonia.
para hixiene bucal.
c) 0,03 % nos demais produtos.

97

Almiscre de cetona Todos os produtos cosméti- c) 1,4 % en fragrancia final.
(n. CAS 81-14-1)
cos, excepto os produtos d) 0,56 % en auga de colonia.
para hixiene bucal.
c) 0,042 % nos demais produtos.

b)

Na segunda parte:

1. A data 30.9.2004, da columna g, correspondente
aos números de referencia 1 a 60, substitúese pola data
31.12.2005.
2. Elimínanse os números de referencia 61 e 62.
Segundo. Entrada en vigor.–Esta orde entrará en
vigor o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Condicións de emprego
e advertencias que deben
ﬁgurar obrigatoriamente
na etiquetaxe
f

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA E ALIMENTACIÓN
19309

REAL DECRETO 2128/2004, do 29 de outubro,
polo que se regula o sistema de información
xeográfica de parcelas agrícolas. («BOE» 274,
do 13-11-2004.)

Madrid, 11 de novembro de 2004.
SALGADO MÉNDEZ

Desde o seu establecemento en 1993, en virtude do
Regulamento (CEE) n. 3508/92 do Consello, do 27 de nov-

