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MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 468 ORDRE PRE/3/2006, de 12 de gener, per la qual 

es modifica l’annex VI del Reglament sobre clas-
sificació, envasament i etiquetatge de preparats 
perillosos, aprovat pel Reial decret 255/2003, 
de 28 de febrer. («BOE» 11, de 13-1-2006.)

El Reial decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre classificació, envasament i 
etiquetatge de preparats perillosos, va incorporar al nos-
tre ordenament jurídic la Directiva 1999/45/CE del Parla-
ment Europeu i del Consell, de 31 de maig de 1999, sobre 
l’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i 
administratives dels estats membres de la Unió Europea 
relatives a la classificació, l’envasament i l’etiquetatge de 
preparats perillosos.

A l’annex VI del Reial decret esmentat, que coincideix 
amb el del mateix número de la directiva, hi figura una 
llista dels estats membres. Recentment el Consell de la 
Unió Europea ha modificat aquesta llista per incorporar-hi 
els deu nous membres, com a conseqüència del Tractat 
d’adhesió dels estats esmentats a la Unió Europea. Això 
s’ha dut a terme, pel que fa a la Directiva 1999/45/CE, per 
mitjà de la Directiva 2004/66/CE del Consell, de 26 d’abril 
de 2004, per la qual s’adapten les directives 1999/45/CE, 
2002/83/CE, 2003/37/CE i 2003/59/CE del Parlament Euro-
peu i del Consell, i les directives 77/388/CEE, 91/414/CEE, 
96/26/CE, 2003/48/CE i 2003/49/CE del Consell, en els 
àmbits de la lliure circulació de mercaderies, la lliure pres-
tació de serveis, l’agricultura, la política de transports i la 
fiscalitat, com a conseqüència de l’adhesió de la Repú-
blica Txeca, Estònia, Xipre, Letònia, Lituània, Hongria, 
Malta, Polònia, Eslovènia i Eslovàquia.

En conseqüència, és necessari substituir la llista d’es-
tats que figuraven a l’annex VI del Reglament de classifi-
cació, envasament i etiquetatge aprovat pel Reial decret 
255/2003, per la llista de l’annex d’aquesta Ordre.

En l’elaboració d’aquesta disposició han estat escol-
tats els sectors afectats.

Aquesta Ordre, que es dicta en ús de les facultats atri-
buïdes en la disposició final segona del Reial decret 

ANNEX 

BÈLGICA LUXEMBURG
REPÚBLICA TXECA HONGRIA
DINAMARCA MALTA
ALEMANYA PAÏSOS BAIXOS
ESTÒNIA ÀUSTRIA
GRÈCIA POLÒNIA
ESPANYA PORTUGAL
FRANÇA ESLOVÈNIA
IRLANDA ESLOVÀQUIA
ITÀLIA FINLÀNDIA
XIPRE SUÈCIA
LETÒNIA REGNE UNIT
LITUÀNIA  

255/2003, incorpora al nostre ordenament jurídic la Direc-
tiva 2004/66/CE del Consell, pel que fa a la Directiva 
1999/45/CE del Parlament Europeu i del Consell.

En virtut d’això, a proposta de les ministres de Sanitat i 
Consum i de Medi Ambient i del ministre d’Indústria, Turisme 
i Comerç i d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex VI del Reglament de 
classificació, envasament i etiquetatge de preparats 
perillosos, aprovat pel Reial decret 255/2003, de 28 de 
febrer.

A l’annex VI (Confidencialitat de la identitat química d’una 
substància), part A, punt 5, del Reglament de classificació, 
envasament i etiquetatge de preparats perillosos, aprovat pel 
Reial decret 255/2003, la llista d’estats que hi figura s’ha de 
substituir per la llista de l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 12 de gener de 2006.

FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Sres. Ministres de Sanitat i Consum i de Medi Ambient i 
Sr. Ministre d’Indústria, Turisme i Comerç.
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