
11267 ORDRE SCO/1448/2003, de 23 de maig, per
la qual es modifiquen els annexos II i III del
Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre,
sobre productes cosmètics. («BOE» 134,
de 5-6-2003.)

El Reial decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre
productes cosmètics, va recopilar en un sol text tota
la normativa existent sobre aquesta matèria i es va adaptar
a la legislació comunitària. Les ordres de 4 de juny de
1998, de 26 d’abril de 1999, de 3 d’agost de 2000
i de 5 de febrer de 2002, van modificar per primera,
segona, tercera i quarta vegada, respectivament, els
annexos d’aquest Reial decret.

Actualment s’han produït dues noves adaptacions al
progrés tècnic dels annexos de la Directiva marc de cos-
mètics 76/768/CEE, mitjançant les directives 2003/1/CE
i 2003/16/CE de la Comissió.

Per la present disposició es traslladen aquestes direc-
tives al nostre dret positiu, d’acord amb el que estableix
la disposició final primera del Reial decret 1599/1997,
i es modifiquen per cinquena vegada els annexos del
Reial decret esmentat.

En virtut d’això, disposo:

Primer.—Els annexos II i III del Reial decret
1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmè-
tics queden modificats de la manera següent:

1. A l’annex II

a) Al núm. d’ordre 417 les frases:

«A) el crani, inclosos els cervells i els ulls, les amíg-
dales i la medu�a espinal:

dels animals de l’espècie bovina de més de dotze
mesos d’edat.

dels animals de les espècies ovina i cabrum de més
de dotze mesos d’edat que mostrin a les genives un
incisiu definitiu i ingredients derivats.»

«B) la melsa dels animals de les espècies ovina
i cabrum i ingredients derivats.»

se substitueix pel text següent:

«a partir de la data a la qual es refereix l’apartat 1
de l’article 22 del Reglament (CE) núm. 999/2001 del
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COMUNITAT AUTÒNOMA DE/D’:
Data de tall:

TRAMS Prioritat 1 Prioritat 2 Prioritat 3

30-60 NO NO

60-90 NO NO

91-180 NO

181-365

›365

Parlament Europeu i del Consell, els materials especi-
ficats de risc tal com figuren a l’annex V del Reglament
esmentat, i els ingredients que en deriven.»

Fins a l’esmentada data, els materials especificats de
risc, tal com figuren al capítol A de l’annex XI del Regla-
ment (CE) núm. 999/2001, i els ingredients que en
deriven.

b) ”En el número d’ordre 449, el número CAS
95-15-2, se substitueix pel número «CAS 93-15-2».

2. A la segona part de l’annex III.

Als números de referència 61 i 62, Musk xylene i
Musk Ketone, a la columna g) la data 28.02.2005 se
substitueix per «30.09.2004».

Segon.—A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre,
no poden ser comercialitzats, venuts o cedits al con-
sumidor final els productes cosmètics que no compleixin
el que estableix l’apartat primer punt 1 lletra a) d’aquesta
Ordre ministerial.

Tercer.—Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de
la publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 23 de maig de 2003.

PASTOR JULIÁN

MINISTERI D’ECONOMIA
11269 ORDRE ECO/1449/2003, de 21 de maig,

sobre gestió de materials residuals sòlids amb
contingut radioactiu generats a les insta�a-
cions radioactives de 2a i 3a categoria en què
es manipulin o s’emmagatzemin isòtops
radioactius no encapsulats. («BOE» 134,
de 5-6-2003.)

L’article 2.9 de la Llei 25/1964, de 29 d’abril, sobre
energia nuclear, modificat per la disposició addicional
quarta de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector
elèctric, inclou la definició del concepte de «residu
radioactiu» en concordança amb les recomanacions d’or-
ganismes internacionals com l’Organisme Internacional
d’Energia Atòmica (OIEA).

D’acord amb la definició legal vigent, el concepte de
residu radioactiu ha de quedar fixat per la superació
de determinades concentracions o nivells d’activitat que
correspon establir al Ministeri d’Economia, amb l’informe
previ del Consell de Seguretat Nuclear.

La Directiva 96/29/EURATOM del Consell, per la qual
s’estableixen les normes bàsiques relatives a la protecció
sanitària dels treballadors i de la població contra els ris-
cos que resulten de les radiacions ionitzants, va introduir
el concepte de desclassificació de materials residuals
i va establir els criteris radiològics que han de governar
el procés d’autorització perquè aquests materials es
puguin gestionar per les vies convencionals d’eliminació,
reciclatge o reutilització.

L’article 76 i l’annex I, ambdós del Reglament sobre
insta�acions nuclears i radioactives, aprovat pel Reial
decret 1836/1999, de 3 de desembre, transposen els
objectius i criteris radiològics de la Directiva 96/29 lli-


