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UNE-EN ISO 13297:2001. Embarcacións de lecer. Sistemas eléctricos. Instalacións de corrente alterna (ISO 
13297:2000).

UNE-EN ISO 13929:2001. Embarcacións de lecer. Mecanismo de goberno. Sistemas de transmisión por engre-
naxes (ISO 13929:2001).

UNE-EN ISO 14946:2002. Embarcacións de lecer. Capacidade de carga máxima (ISO 14946:2001).

UNE-EN ISO 15584:2001. Embarcacións de lecer. Motores de gasolina intraborda. Compoñentes de combustible 
e eléctricos montados no motor (ISO 15584:2001).

UNE 28846/1M:2001. Embarcacións de lecer. Equipamentos eléctricos. Protección contra a inflamación dos 
ambientes gasosos inflamables (ISO 8846:1990).

UNE 28847:1992. Embarcacións menores. Mecanismos de goberno. Sistemas de cable metálico e polea 
(versión oficial en 28847:1989) (ISO 8847:1987).

UNE 28848/1M:2001. Embarcacións de lecer. Mecanismos de goberno a distancia (ISO 8848:1990).

UNE 28849/1M:2001. Embarcacións de lecer. Bombas de sentina con motor eléctrico (ISO 8849:1990).

UNE-EN ISO 29775/1M:2001. Embarcacións de lecer. Mecanismos de goberno a distancia para motores únicos fora-
borda de potencia comprendida entre 15 kW e 40 kW (ISO 9775:1990).

UNE-EN ISO 8666:2002. Datos principais.

UNE-EN ISO 15085:2003. Prevención de caída de homes pola borda e subida a bordo.

UNE-EN ISO 9093-2:2002 Válvulas de toma de auga do mar e accesorios que atravesan o casco. Parte 2: non 
metálicos.

UNE-EN ISO 15083:2003. Sistemas de bombeo de sentinas.

UNE-EN ISO 15084:2003. Fondeo, amarre e remolque. Puntos de amarre.

UNE-EN ISO 16147:2002. Motores diésel intraborda. Compoñentes de combustible e eléctricos montados no 
motor.

UNE-EN ISO 9094-1:2003. Protección contra incendios. Parte 1: embarcacións de eslora inferior ou igual a 15 m.

UNE-EN ISO 14895:2003. Fogóns de cociña alimentados por combustible líquido.

EN 60092-507:2000. Instalacións eléctricas dos barcos. Parte 507: embarcacións de lecer (IEC 60092-507:
2000).

Norma Título

MINISTERIO
DE SANIDADE E CONSUMO

 18574 REAL DECRETO 2131/2004, do 29 de outubro, 
polo que se modifica o Real decreto 1599/1997, 
do 17 de outubro, sobre produtos cosméticos. 
(«BOE» 262, do 30-10-2004.)

O Real decreto 1599/1997, do 17 de outubro, polo que 
se regulan os produtos cosméticos, recolleu toda a nor-
mativa vixente en materia de produtos cosméticos e 
incorporou ao ordenamento xurídico español as directi-
vas vixentes nese momento relativas á  aproximación das 
lexislacións dos Estados membros en materia de produ-
tos cosméticos: Directiva 76/768/CEE do Consello, do 27 
de xullo de 1976, e posteriores modificacións do Consello 
e da Comisión.

Posteriormente, mediante sucesivas ordes ministe-
riais incorporáronse ao ordenamento xurídico español as 
correspondentes directivas da Comisión que modificaron 
a Directiva marco 76/768/CEE.

A Directiva 2003/15/CE do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 27 de febreiro de 2003, pola que se modi-
fica a Directiva 76/768/CEE do Consello, que establece 
modificacións importantes na regulamentación, foi 
modificada en parte pola Directiva 2003/80/CE da Comi-

sión, do 5 de setembro de 2003, pola que se establece, 
no anexo VIII bis da Directiva 76/768/CEE do Consello, o 
símbolo que indica o prazo de utilización dos produtos 
cosméticos, co fin de mellorar a información ofrecida 
ao consumidor. Este real decreto transpón as disposi-
cións da Directiva 2003/15/CE relativas ao prazo de uti-
lización dos produtos cosméticos despois da súa aper-
tura, así como a Directiva 2003/80/CE da Comisión, do 5 
de setembro de 2003.

Este real decreto, na elaboración do cal foron oídos os 
sectores afectados, dítase ao abeiro do disposto no artigo 
149.1.16. da Constitución e do establecido no artigo 40.2, 
5 e 6 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, e na 
disposición adicional terceira da Lei 25/1990, do 20 de 
decembro, do medicamento.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Sani-
dade e Consumo, coa aprobación previa do ministro 
de Administracións Públicas, de acordo co Consello 
de Estado e logo de deliberación do Consello de 
Ministros na súa reunión do día 29 de outubro 
de 2004,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do Real decreto 1599/1997, do 
17 de outubro, sobre produtos cosméticos.

O Real decreto 1599/1997, do 17 de outubro, sobre pro-
dutos cosméticos, modifícase nos seguintes termos:
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Un. Engádese un inciso no punto 1.d) do artigo 15, 
«Etiquetaxe», coa seguinte redacción:

«Para estes produtos indicarase o prazo des-
pois da súa apertura durante o cal poden utilizarse 
sen ningún risco para o consumidor. Esta informa-
ción indicarase mediante o símbolo previsto no 
anexo VIII bis, seguido do prazo en meses e/ou 
anos.»

Dous. Engádese un novo anexo VIII bis co seguinte 
contido:

«ANEXO VIII BIS

Símbolo que indica o prazo de utilización dos produtos 
cosméticos despois da súa apertura 

  

 Disposición transitoria única. Prazo de adaptación.

A partir do 11 de marzo de 2005, non se poderán pór 
no mercado produtos cosméticos que non cumpran o 
disposto no punto un do artigo único.

Disposición derradeira primeira. Carácter básico e título 
competencial.

Este real decreto ten carácter de norma básica, e dítase 
ao abeiro do artigo 149.1.16. da Constitución e de conformi-
dade co disposto no artigo 40.2, 5 e 6 da Lei 14/1986, do 25 
de abril, xeral de sanidade, e na disposición adicional ter-
ceira da Lei 25/1990, do 20 de decembro, do medicamento.

Disposición derradeira segunda. Facultade de desenvol-
vemento normativo.

Facúltase o ministro de Sanidade e Consumo para 
ditar as disposicións necesarias para a aplicación e o de-
senvolvemento deste real decreto, no ámbito das súas 
competencias.

Disposición derradeira terceira. 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 29 de outubro de 2004.

JUAN CARLOS R.

 A ministra de Sanidade e Consumo,
 ELENA SALGADO MENDEZ 
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