
Suplement núm. 11 Divendres 23 març 2007 1331

I.    Disposicions generals

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS 

I DE COOPERACIÓ
 5936 CORRECCIÓ d’errors del Tractat sobre l’Estatut 

d’EUROFOR, fet a Roma el 5 de juliol de 2000. 
(«BOE» 69, de 21-3-2007.)

Per mitjà de la Nota verbal del Ministeri d’Afers Exteriors 
de la República Francesa d’1 de setembre de 2006, per la 
qual es comunica un canvi en la data d’entrada en vigor del 
Tractat sobre l’Estatut d’EUROFOR, fet a Roma el 5 de juliol 
de 2000, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 
108, de 6 de maig de 2005, i el suplement en català número 
10, de 16 de maig de 2005, es transcriu a continuació la rec-
tificació oportuna referida a la versió en llengua catalana.

A la pàg. 1544, primera columna, on diu: «El present 
Tractat va entrar en vigor de forma general i per a Espa-
nya el 4 de febrer de 2004 de conformitat amb el que dis-
posa l’article 39.», ha de dir: «El present Tractat va entrar 
en vigor de forma general i per a Espanya el 20 de febrer 
de 2004 de conformitat amb el que disposa l’article 39.»

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 6 de març de 2007.–El secretari general tècnic 

del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Francisco 
Fernández Fábregas. 

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME 
I COMERÇ

 5939 ORDRE ITC/658/2007, de 13 de març, per la qual 
s’actualitzen els annexos I i II del Reial decret 
2028/1986, de 6 juny, sobre les normes per a 
l’aplicació de determinades directives de la CE, 
relatives a l’homologació de tipus de vehicles 
automòbils, remolcs, semiremolcs, motocicle-
tes, ciclomotors i vehicles agrícoles, així com 
de parts i peces dels esmentats vehicles. 
(«BOE» 69, de 21-3-2007.)

La disposició final primera del Reial decret 2028/1986, 
de 6 de juny, sobre les normes per a l’aplicació de deter-
minades directives de la CE, relatives a l’homologació de 
tipus de vehicles automòbils, remolcs, semiremolcs, 
motocicletes, ciclomotors i vehicles agrícoles, així com de 
parts i peces dels esmentats vehicles, faculta el Ministeri 
d’Indústria i Energia, avui Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç, per modificar els seus annexos I i II, a fi d’adap-
tar-los a l’evolució produïda per la publicació de noves 
normes comunitàries i nous reglaments derivats de 
l’acord de Ginebra de 20 de març de 1958.

Els preceptes en vigor del Reial decret 2028/1986, de 6 
de juny, contenen nombroses funcions la reglamentació de 
les quals està previst que entri en vigor durant l’any 2007 

o en dates posteriors, però no consten algunes de les dates 
particulars d’entrada en vigor per a nous tipus o noves 
matriculacions. Per això és necessari consolidar determi-
nades dates i incloure-les a l’annex I.

Mitjançant les ordres de 4 de febrer de 1988, 10 d’abril 
i 24 de novembre de 1989, 16 de juliol de 1991, 24 de 
gener, 24 de juliol i 29 de desembre de 1992, 10 de juny i 
15 d’octubre de 1993, 22 de febrer de 1994, 9 de març de 
1995, 24 d’abril de 1996, 25 d’abril i 9 de desembre de 
1997, 28 de juliol de 1998, 17 de febrer i 14 de juny de 1999, 
4 de febrer, 14 de juliol i 27 de desembre de 2000, 23 de 
juliol de 2001, 25 de juny i 26 de desembre de 2002, 8 
d’octubre de 2003, 10 de febrer i 23 de setembre de 2004, 
3 d’octubre de 2005, 14 de febrer, 13 de juny i 30 de 
novembre de 2006, es van transposar les normes comuni-
tàries i reglaments de la Comissió Econòmica per a 
Europa de les Nacions Unides (CEPE/ONU) acordats fins a 
la data de l’última Ordre esmentada.

La publicació, des de l’última data de modificació dels 
annexos, de dues noves directives, una del Consell i una 
altra de la Comissió Europea, amb motiu de l’adhesió a la 
Unió Europea de Bulgària i Romania, que tenen com a 
dates límit de transposició l’adhesió d’aquests dos nous 
estats membres, aconsella l’aprovació d’una nova dispo-
sició que modifiqui novament aquests annexos.

Mitjançant la present Ordre s’incorporen a l’ordenament 
jurídic espanyol les següents normes de dret de la Unió 
Europea, en les parts d’aquestes que es refereixen a les 
matèries regulades pel Reial decret 2028/1986, de 6 de juny:

Directiva 2006/81/CE de la Comissió, de 23 d’octubre de 
2006, per la qual s’adapta la Directiva 95/17/CE pel que fa a 
l’exclusió d’un o diversos ingredients de la llista prèvia per a 
l’etiquetatge de productes cosmètics, i la Directiva 2005/78/CE 
pel que fa als requisits del sistema de supervisió de control 
d’emissions utilitzable en els vehicles i a les emissions aplica-
bles als motors de gas, amb motiu de l’adhesió de Bulgària i 
Romania (DOUE L 362 de 20 de desembre de 2006).

Directiva 2006/96/CE del Consell, de 20 de novembre 
de 2006, per la qual s’adapten determinades directives en 
l’àmbit de la lliure circulació de mercaderies, amb motiu 
de l’adhesió de Bulgària i Romania (DOUE L 363 de 20 de 
desembre de 2006).

D’una altra part, convé consolidar totes les dates d’en-
trada en vigor de les reglamentacions que en la versió 
anterior apareixien sense dates determinades però que en 
l’actualitat ja han entrat en vigor o estan a punt d’entrar-hi.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Substitució dels annexos I i II del Reial decret 
2028/1986, de 6 de juny, sobre les normes per a l’aplica-
ció de determinades directives de la CE, relatives a l’ho-
mologació de tipus de vehicles automòbils, remolcs, 
semiremolcs, motocicletes, ciclomotors i vehicles agrí-
coles, així com de parts i peces dels esmentats vehicles.

Els annexos I i II del Reial decret 2028/1986, de 6 de 
juny, se substitueixen pels que s’insereixen a continuació.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 13 març de 2007.–El ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç, Joan Clos i Matheu. 


