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ANEXO 2
Lista de especies que cumpren coas directrices de
exame da UPOV2
Remolacha forraxeira, directriz TG/150/3 do 4.11.1994»
ANEXO IV
«ANEXO 1
Lista de especies que cumpren coas directrices de
exame da OCVV1
Millo, directriz TP 2/2 do 15.11.2001
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Alazor ou cártamo, directriz TG/134/3 do 12.10.1990
Algodón, directriz TG/88/6 do 4.4.2001
Cacahuetes, directriz TG/93/3 do 13.11.1985
Colinabo, directriz TG/89/6 do 4.4.2001
Liño, directriz TG/57/6 do 20.10.1995
Mostaza, directriz TG/179/3 do 4.4.2001
Nabiña, directriz TG/185/3 do 17.4.2002
Ravo oleaxinoso, directriz TG/178/3 do 4.4.2001
Soia, directriz TG/80/6 do 1.4.1998.»
1 O texto destes protocolos pódese consultar na páxina web de
OCVV (www.cpvo.eu.int).
2 O texto destes protocolos pódese consultar na páxina web de
UPOV (www.upov.int).

ANEXO 2
Lista de especies que cumpren coas directrices de
exame da UPOV2
Sorgo, directriz TG/122/3 do 6.10.1989»
ANEXO V
«ANEXO 1
Lista de especies que cumpren coas directrices de
exame da OCVV1
Chícharo forraxeiro, directriz TP 771 do 6.11.2003
ANEXO 2
Lista de especies que cumpren coas directrices de
exame da UPOV2
Agróstide canina, directriz TG/30/6 do 12.10.1990
Agróstide branca, directriz TG/30/6 do 12.10.1990
Agróstide rastreira, directriz TG/30/6 do 12.10.1990
Agróstide común, directriz TG/30/6 do 12.10.1990
Alfalfa, directriz TG/6/5 de 6.4.2005
Tremoceiro branco, directriz TG/66/4 do 31.3.2004
Tremoceiro amarelo, directriz TG/66/4 do 31.3.2004
Tremoceiro azul, directriz TG/66/4 do 31.3.2004
Bromo peludo de Alaska, directriz TG/180/3 do
4.4.2001
Cebadilla, directriz TG/180/3 do 4.4.2001
Festuca ovina, directriz TG/67/4 do 12.11.1980
Dáctilo, directriz TG/31/8 do 17.4.2002
Festuca alta, directriz TG/39/8 do 17.4.2002
Festuca dos prados, directriz TG/39/8 do 17.4.2002
Festuca vermella, directriz TG/67/4 do 12.11.1980
Fleo, directriz TG/34/6 do 7.11.1984
Faba forraxeira, directriz TG/8/6 do 17.4.2002
Poa dos prados Pasto azul de Kentucky, directriz TG/
33/6 do 12.10.1990
Ray-grass de Italia, directriz TG/4/7 do 12.10.1990
Ray-grass perenne, directriz TG/4/7 do 12.10.1990
Ray-grass híbrido, directriz TG/4/7 do 12.10.1990
Trevo común, directriz TG/5/7 do 4.4.2001
Trevo branco, directriz TG/38/7 do 9.4.2003
Ervella común, directriz TG/32/6 do 21.10.1988.»
ANEXO VI
«ANEXO 1
Lista de especies que cumpren coas directrices de
exame da OCVV1
Colza, directriz TP 36/1 do 25.3.2004
Xirasol, directriz TP 81/1 do 31.10.2002
ANEXO 2
Lista de especies que cumpren coas directrices de
exame da UPOV2
Adormideira, directriz TG/166/3 do 24.3.1999
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ORDE SCO/747/2006, do 9 de marzo, pola que
se modifican os anexos II, III, IV e VI do Real
decreto 1599/1997, do 17 de outubro, sobre produtos cosméticos. («BOE» 65, do 17-3-2006.)

O Real decreto 1599/1997, do 17 de outubro, sobre produtos 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 as ordes SCO/249/
2003, SCO/1448/2003, SCO/2592/2004, SCO/3664/2004,
SCO/544/2005 e SCO/3691/2005, modificaron os anexos
deste real decreto.
Este real decreto foi modificado polo Real decreto
2131/2004, do 29 de outubro, e o Real decreto 209/2005,
do 25 de febreiro.
A Directiva 76/768/CEE do Consello, do 27 de xullo de
1976, relativa á aproximación das lexislacións dos Estados membros en materia de produtos cosméticos, foi
obxecto de sucesivas modificacións, as últimas delas
mediante as Directivas 2005/42/CE da Comisión, do 20 de
xuño de 2005, e a Directiva 2005/52/CE da Comisión, do 9
de setembro de 2005.
Mediante esta disposición traspóñense estas directivas ao noso ordenamento xurídico, de acordo co establecido na disposición derradeira primeira do Real decreto
1599/1997, do 17 de outubro.
Na súa virtude, de acordo co Consello de Estado, dispoño:
Artigo primeiro. Modificación dos anexos II, III, IV e VI do
Real decreto 1599/1997, do 17 de outubro.
O Real decreto 1599/1997, do 17 de outubro, sobre produtos cosméticos, queda modificado como segue:
Un. No anexo II engádense os seguintes números de
referencia:
«1133. Aceite da raíz do costus (Saussurea Lappa
Clarke) (n.º CAS 8023-88-9), empregado como ingrediente
de fragrancia.
1134. 7-etoxi-4-metilcumarina (n.º CAS 87-05-8),
empregado como ingrediente de fragrancia.
1135. Hexahidrocumarina (n.º CAS 700-82-3), empregado como ingrediente de fragrancia.
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1136. Bálsamo do Perú (nome INCI: Myroxylon pereirae; n.º CAS 8007-00-9), empregado como ingrediente de
fragrancia.»
Dous. Na segunda parte do anexo III, a columna g
modifícase como segue:
a) Para os números de orde 1, 2, 8, 13, 15, 17, 23, 30,
34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 e 60, a data
«31-12-2005» substitúese por «31-08-2006».
b) Para os números de orde 3,4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35,
36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 e 58, a data «31-122005» substitúese por «31-12-2006».

anexos II, IV e VI ao progreso técnico, e a Directiva 2005/
52/CE da Comisión, do 9 de setembro de 2005, pola que
se modifica a Directiva 76/768/CEE do Consello, relativa
aos produtos cosméticos, a fin de adaptar o seu anexo III
ao progreso técnico.
Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 9 de marzo de 2006.

Tres. Na primeira parte do anexo IV suprímense os
colorantes CI 12150, CI 20170, e CI 27290.
Catro. A primeira parte do anexo VI modifícase como
segue:

SALGADO MÉNDEZ

MINISTERIO DE FOMENTO

a) O número de referencia 53 substitúese polo
seguinte:
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Methylisothiazolinone 0,01%
(INCI).

Artigo segundo. Prazo de comercialización, venda
ou cesión.
A partir do 31 de marzo de 2006 non poderán ser
comercializados nin poderán ser vendidos ou cedidos ao
consumidor final produtos cosméticos que non se axusten ao establecido no artigo primeiro desta orde.
Disposición derradeira primeira. Incorporación
dereito da Unión Europea.

de

Mediante esta orde incorpóranse ao dereito español a
Directiva 2005/42/CE da Comisión, do 20 de xuño de 2005,
pola que se modifica a Directiva 76/768/CEE do Consello,
relativa aos produtos cosméticos, para adaptar os seus
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ORDE FOM/775/2006, do 7 de marzo, pola que
se modifica a Orde do 21 de marzo de 2000,
pola que se adoptan os requisitos conxuntos
de aviación para as licenzas da tripulación de
voo relativos ás condicións para o exercicio
das funcións dos avións civís. («BOE» 67,
do 20-3-2006.)

A disposición derradeira primeira do Real decreto
270/2000, do 25 de febreiro, polo que se determinan as
condicións para o exercicio das funcións do persoal de
voo das aeronaves civís, habilita o Ministerio de Fomento
para ditar cantas disposicións fosen necesarias para o
desenvolvemento e aplicación deste real decreto e, en
particular, para ditar as disposicións polas que se adopten
os requisitos conxuntos de aviación (JAR) acordados
polas autoridades conxuntas de aviación (JAA) relativos
ás materias que constitúan o seu obxecto.
Ao abeiro desta previsión, por orde do 21 de marzo de
2000 adoptáronse os requisitos conxuntos de aviación
para as licenzas da tripulación de voo (JAR-FCL) relativos
ás condicións para o exercicio das funcións dos pilotos
dos avións civís, aprobados polas autoridades conxuntas
de aviación (JAA). Posteriormente, mediante Orde FOM/
876/2003, do 31 de marzo, foi modificada para introducir
aqueles elementos que, en razón da experiencia adquirida na aplicación da dita normativa, resultaban necesarios ou convenientes.
Como resultado da aplicación dos mencionados
requisitos conxuntos de aviación para as licenzas da tripulación de voo e a incorporación de novos Estados á
citada organización, as autoridades conxuntas de aviación (JAA) aprobaron unha nova emenda aos ditos requisitos que cómpre incorporar ao noso ordenamento xurídico, e que constitúen o obxecto desta orde.
Esta emenda pretende a incorporación de novas
regras relacionadas co adestramento dos aspirantes e
titulares de licenzas de piloto de avión, nas súas diversas
categorías e pondo atención na incorporación de novas
tecnoloxías no manexo das aeronaves, suprime aqueles
elementos que polo seu carácter cambiante deberán ser
tratados a outros niveis normativos que permitan meirande axilidade, e dá entrada a procedementos de ensino
e verificación directamente relacionados co uso das ditas
tecnoloxías. Por outra banda, inclúense modificacións
para actualizar a norma en razón da experiencia adquirida
na súa aplicación.
As modificacións que se introducen nesta orde afectan a totalidade das partes do JAR-FCL, publicado como
apéndice da Orde do Ministerio de Fomento do 21 de

