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Número 07, columna 6, débese suprimir clase granu-

lométrica.

Número 08, columna 6, débese suprimir clase granu-

lométrica.

No anexo II, páxina 603, punto 2.3 c), onde di: «…no 
caso de produtos pertencentes aos tipos sinalados nos 
puntos 1.1 e 1.2 do anexo I»; debe dicir: «... no caso de 
produtos pertencentes aos tipos sinalados puntos 1.1, 1.2, 
3 e 4 do anexo I».

No anexo VI, páxina 606, onde di: 

2. MÉTODOS OFICIAIS DE ANÁLISE DOS PRODUTOS FERTILIZANTES MINERAIS
   

Nitróxeno (detección de nitratos)  Método 5
Orde do 30 de novembro de 1976

(BOE do 4 de xaneiro de 1977)

Nitróxeno total na cianamida cálcica con 
nitratos

Cianamida cálcica que conteña 
nitratos

Método 6 (b)
Orde do 18 de xullo de 1989

(BOE n.º 176, do 25 de xullo de 1989)
Transposición da Directiva
77/535/CEE. Método 2.3.2

 Debe dicir: 

2. MÉTODOS OFICIAIS DE ANÁLISE DOS PRODUTOS FERTILIZANTES MINERAIS
   

Nitróxeno (detección de nitratos)  Método 5
Orde do 30 de novembro de 1976

(BOE do 4 de xaneiro de 1977)

Nitróxeno total na cianamida cálcica 
sen nitratos

Cianamida cálcica exenta
 de nitratos

Método 6 (a)
Orde do 18 de xullo de 1989

(BOE n.º 176, do 25 de xullo de 1989)
Transposición da Directiva
77/535/CEE. Método 2.3.1

Nitróxeno total na cianamida cálcica 
con nitratos

Cianamida cálcica que
 conteña nitratos

Método 6 (b)
Orde do 18 de xullo de 1989

(BOE n.º 176, do 25 de xullo de 1989)
Transposición da Directiva
77/535/CEE. Método 2.3.2

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 13036 REAL DECRETO 1245/2008, do 18 de xullo, polo 

que se modifica a norma xeral de etiquetaxe, 
presentación e publicidade dos produtos alimen-
ticios, aprobada polo Real decreto 1334/1999, do 
31 de xullo. («BOE» 184, do 31-7-2008.)

O Real decreto 1334/1999, do 31 de xullo, ademais de 
incorporar ao ordenamento xurídico interno a Directi-
va 97/4/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 
de xaneiro de 1997, pola que se modifica a Directi-
va 79/112/CEE do Consello, relativa á aproximación das 
lexislacións dos Estados membros en materia de etique-
taxe, presentación e publicidade dos produtos alimenti-
cios destinados ao consumidor final, levou a cabo unha 
refundición da norma xeral de etiquetaxe, presentación e 
publicidade dos produtos alimenticios, aprobada polo 
Real decreto 212/1992, do 6 de marzo, e as súas posterio-
res modificacións, que quedaron derrogadas a partir da 
súa entrada en vigor.

A norma xeral foi modificada posteriormente en dis-
tintas ocasións con obxecto de incorporar ao ordena-
mento xurídico interno as disposicións das directivas 
comunitarias ulteriormente adoptadas nesta materia. En 
concreto, mediante o Real decreto 2220/2004, do 26 de 
novembro, polo que se modifica a norma xeral de etique-
taxe, presentación e publicidade dos produtos alimenti-

cios, aprobada polo Real decreto 1334/1999, do 31 de 
xullo, engadiuse un novo anexo V na norma xeral.

Por outra parte, aprobouse recentemente a Directi-
va 2007/68/CE da Comisión, do 27 de novembro de 2007, 
que modifica o anexo III bis da Directiva 2000/13/CE, do 
Parlamento Europeo e do Consello, polo que se refire a 
determinados ingredientes alimentarios.

Nos considerandos da citada directiva establécese 
que, segundo o criterio da Autoridade Europea de Segu-
ranza Alimentaria (EFSA) e demais información dispoñi-
ble, se pode concluír que, en circunstancias concretas, 
determinados ingredientes ou substancias, derivados dos 
ingredientes enumerados no anexo III bis da Directi-
va 2000/13/CE, é pouco probable que causen reaccións 
adversas en individuos sensibles, polo que se considera 
que os ingredientes ou substancias derivados dos ditos 
ingredientes se deben excluír permanentemente do 
citado anexo III bis.

Estas circunstancias fan necesario adoptar as disposi-
cións oportunas co obxecto de adaptar o ordenamento 
xurídico interno ás disposicións da Directiva 2007/68/CE 
da Comisión, do 27 de novembro de 2007, polo que a tra-
vés deste real decreto se procede á súa transposición.

Esta norma ten carácter básico e dítase ao abeiro do 
disposto no artigo 149.1.13.ª e 16.ª da Constitución, que 
atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de 
bases e coordinación da planificación xeral da actividade 
económica e de bases e coordinación xeral da sanidade, 
respectivamente, e de conformidade co artigo 40.2 da
Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade.
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Na súa tramitación foi sometido a consulta das comu-
nidades autónomas e deuse audiencia ás asociacións de 
consumidores e usuarios e aos sectores afectados, e emi-
tiu o seu informe preceptivo a Comisión Interministerial 
para a Ordenación Alimentaria.

Na súa virtude, por proposta dos ministros de Sani-
dade e Consumo, de Industria, Turismo e Comercio e de 
Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño, de acordo co 
Consello de Estado e logo de deliberación do Consello de 
Ministros na súa reunión do día 18 de xullo de 2008,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación da norma xeral de etique-
taxe, presentación e publicidade dos produtos alimen-
ticios, aprobada polo Real decreto 1334/1999, do 31 de 
xullo.

O anexo V da norma xeral de etiquetaxe, presentación 
e publicidade dos produtos alimenticios, aprobada polo 
Real decreto 1334/1999, do 31 de xullo, substitúese polo 
anexo deste real decreto.

Disposición transitoria única. Prórroga de comercializa-
ción.

Os produtos alimenticios comercializados ou etique-
tados antes do 31 de maio de 2009, que cumpran coas 
disposicións anteriores pero que non se axusten ao dis-
posto neste real decreto, poderanse distribuír ata que se 
esgoten as existencias.

A prórroga de comercialización afectará exclusiva-
mente os produtos alimenticios comercializados ou eti-
quetados de acordo co Real decreto 1164/2005, do 30 de 
setembro, polo que se suspende temporalmente a aplica-
ción dunha parte do anexo V da norma xeral de etique-
taxe, presentación e publicidade dos produtos alimenti-
cios, aprobada polo Real decreto 1334/1999, do 31 de 
xullo.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto dítase ao abeiro do disposto no artigo 
149.1.13.ª e 16.ª da Constitución, que atribúe ao Estado a 
competencia exclusiva en materia de bases e coordinación 
da planificación xeral da actividade económica e de bases 
e coordinación xeral da sanidade, respectivamente, e de 
conformidade co artigo 40.2 da Lei 14/1986, do 25 de abril, 
xeral de sanidade.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 18 de xullo de 2008.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno
e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ANEXO

«ANEXO V

Ingredientes a que fan referencia os puntos 9 e 10 do 
artigo 7

1. Cereais que conteñan glute (é dicir, trigo, centeo, 
cebada, avea, escanda, kamut ou as súas variedades 
híbridas) e produtos derivados, agás:

a) xaropes de glicosa a base de trigo, incluída a dex-
trosa(1);

b) maltodextrinas a base de trigo(1);
c) xaropes de glicosa a base de cebada;
d) cereais utilizados para facer destilados ou alcohol 

etílico de orixe agrícola para bebidas alcohólicas.

2. Crustáceos e produtos a base de crustáceos.
3. Ovos e produtos a base de ovo.
4. Peixe e produtos a base de peixe, agás:
a) xelatina de peixe utilizada como soporte de vitami-

nas ou preparados de carotenoides;
b) xelatina de peixe ou ictiocola utilizada como clarifi-

cante na cervexa e no viño.

5. Cacahuetes e produtos a base de cacahuetes.
6. Soia e produtos a base de soia, agás:
a) aceite e graxa de semente de soia totalmente refi-

nados(1);
b) tocoferois naturais mesturados (E306), d-alfa toco-

ferol natural, acetato de d-alfa tocoferol natural e succinato 
de d-alfa tocoferol natural derivados da soia;

c) fitosterois e ésteres de fitosterol derivados de acei-
tes vexetais de soia;

d) ésteres de fitostanol derivados de fitosterois de 
aceite de semente de soia.

7. Leite e os seus derivados (incluída a lactosa), agás:
a) lactosoro utilizado para facer destilados ou alcohol 

etílico de orixe agrícola para bebidas alcohólicas;
b) lactitol.

8. Froitos de casca, é dicir, améndoas (Amygdalus 
communis L.), abelás (Corylus avellana), noces (Juglans 
regia), castañas de caxú (Anacardium occidentale), pecáns 
[Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], castañas de Pará 
(Bertholletia excelsa), pistachos ou alfóncigos (Pistacia 
vera), noces de macadamia ou noces de Australia (Maca-
damia ternifolia) e produtos derivados, agás:

a) noces utilizadas para facer destilados ou alcohol 
etílico de orixe agrícola para bebidas alcohólicas.

9. Apio e produtos derivados.
10. Mostaza e produtos derivados.
11. Grans de sésamo e produtos a base de grans de 

sésamo.
12. Dióxido de xofre e sulfitos en concentracións 

superiores a 10 mg/kg ou 10 mg/litro expresado como 
SO

2
.
13. Tremoceiros e produtos a base de tremoceiros.
14. Moluscos e produtos a base de moluscos.

(1) Aplícase tamén aos produtos derivados, na medida en que 
sexa improbable que os procesos a que se sometesen aumenten o 
nivel de alerxenicidade determinado pola EFSA para o produto de 
que derivan.» 

MINISTERIO DE SANIDADE
 E CONSUMO

 13037 Orde SCO/2242/2008, do 22 de xullo, pola que 
se modifican os anexos II e III do Real decreto 
1599/1997, do 17 de outubro, sobre produtos 
cosméticos. («BOE» 184, do 31-7-2008.)

O Real decreto 1599/1997, do 17 de outubro, sobre pro-
dutos cosméticos, recompilou nun só texto toda a norma-


