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plo, coa indicación «só para adultos»), deberá ir obrigato-
riamente provista da etiquetaxe seguinte:

«Nenos de 6 anos ou menores: utilizar unha cantidade 
do tamaño dun chícharo baixo a supervisión dun adulto co 
fin de minimizar o risco de inxestión. En caso de recibir unha 
achega suplementaria de flúor a través doutras fontes, con-
sulte o seu odontólogo ou o seu médico de cabeceira.»

Tres. A segunda parte do anexo III modifícase como 
segue:

a) Suprímense os números de referencia 1, 2, 8, 13, 
15, 30, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53 e 54.

b) Para os números de referencia 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, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 e 
60 na columna g, a data «31.12.2007» substitúese por 
«31.12.2009».

Disposición transitoria única. Prohibición de comerciali-
zación.

1. A partir do 18 de xuño de 2008 non poderán ser 
postos no mercado produtos cosméticos que non se 
axusten ao establecido no artigo único, números un, 
dous.a) e b) e tres.a).

2. A partir do 19 de marzo de 2009 non poderán ser 
postos no mercado produtos cosméticos que non se 
axusten ao establecido no artigo único, número dous.c).

Disposición derradeira primeira. Incorporación de 
dereito da Unión Europea.

Mediante esta orde incorpóranse ao ordenamento 
xurídico interno as directivas 2007/53/CE da Comisión, do 
29 de agosto de 2007, pola que se modifica a Directiva 
76/768/CEE do Consello, relativa aos produtos cosméti-
cos, co fin de adaptar o seu anexo III ao progreso técnico, 
2007/54/CE da Comisión, do 29 de agosto de 2007, pola 
que se modifica a Directiva 76/768/CEE do Consello, rela-
tiva aos produtos cosméticos, co fin de adaptar os seus 
anexos II e III ao progreso técnico, e 2007/67/CE da Comi-
sión, do 22 de novembro de 2007, pola que se modifica a 
Directiva 76/768/CEE do Consello, relativa aos produtos 
cosméticos, para adaptar o seu anexo III ao progreso téc-
nico.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 7 de marzo de 2008.–O ministro de Sanidade 
e Consumo, Bernat Soria Escoms. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 5270 ORDE APA/735/2008, do 14 de marzo, pola que 
se modifica o anexo II do Real decreto 608/2006, 
do 19 de maio, polo que se establece e regula 
un Programa nacional de loita e control das 
enfermidades das abellas do mel. («BOE» 68, 
do 19-3-2008.)

No anexo II do Real decreto 608/2006, do 19 de maio, 
polo que se establece e regula un Programa nacional de 

loita e control das enfermidades das abellas do mel, 
establécense as especificacións técnicas do tratamento 
contra a varroose.

Na súa aplicación púxose de manifesto a ineludible 
necesidade de prever unha programación específica de 
tratamentos cando se estean efectuando investigacións 
ou experimentacións nas colmeas, co fin de que non 
exista unha mutua interferencia entre ambas as situa-
cións.

Esta orde dítase ao abeiro da habilitación contida no 
número 2 da disposición derradeira terceira do citado 
real decreto, que faculta o ministro de Agricultura, Pesca 
e Alimentación para modificar o contido dos seus anexos 
por motivos urxentes de sanidade animal.

Na elaboración desta disposición foron consultadas 
as comunidades autónomas e as entidades representati-
vas dos sectores afectados.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo único. Modificación do anexo II do Real decreto 
608/2006, do 19 de maio, polo que se establece e 
regula un Programa nacional de loita e control das 
enfermidades das abellas do mel.

No anexo II do Real decreto 608/2006, do 19 de maio, 
polo que se establece e regula un Programa nacional de 
loita e control das enfermidades das abellas do mel, 
engádese un novo número 4 co seguinte contido:

«4. Non obstante o previsto nos números anterio-
res, cando se estean efectuando nas colmeas experi-
mentacións ou investigacións as autoridades competen-
tes poderán prever outros períodos de tratamento, a 
suspensión temporal destes ou outro tipo de excepcións 
en función da modalidade que resulte máis operativa.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 14 de marzo de 2008. A ministra de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación, Elena Espinosa Mangana. 

 5271 ORDE APA/736/2008, do 14 de marzo, pola que 
se modifican as datas en que as parcelas das 
hectáreas admisibles deben permanecer á 
disposición do agricultor para xustificar derei-
tos de axuda na solicitude única. («BOE» 68, 
do 19-3-2008.)

O artigo 13 do Real decreto 1470/2007, do 2 de novem-
bro, sobre aplicación dos pagamentos directos á agricul-
tura e á gandaría, dispón que as parcelas de hectáreas 
admisibles utilizadas para xustificar dereitos de axuda 
deben permanecer á disposición do agricultor desde o 1 
de decembro do ano precedente ao 30 de setembro do 
ano polo que se solicita o pagamento; non obstante, para 
as parcelas de oliveira o dito período será o comprendido 
entre o 1 de marzo e o 31 de decembro.

O Regulamento (CE) n.º 146/2008 do Consello, do 14 
de febreiro de 2008, que modifica o Regulamento (CE) n.º 
1782/2003, polo que se establecen disposicións comúns 
aplicables aos réximes de axuda directa no marco da polí-
tica agrícola común e se instauran determinados réximes 
de axuda aos agricultores, e o Regulamento (CE) n.º 1698/
2005, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través 
do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural 


