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Disposición transitoria única. Prazo de aplicación.

17097

As limitacións establecidas no artigo único deste real
decreto non se aplicarán ata o 16 de xaneiro de 2007.
Disposición derradeira primeira. Modificación do Real
decreto 1054/2002, do11 de outubro, polo que se
regula o proceso de avaliación para o rexistro, autorización e comercialización de biocidas.
O primeiro parágrafo da disposición adicional única
do Real decreto 1054/2002, do 11 de outubro, polo que se
regula o proceso de avaliación para o rexistro, autorización e comercialización de biocidas, queda redactado nos
seguintes termos:
«Os praguicidas de uso ambiental e os de uso na
industria alimentaria, os de uso en hixiene persoal e
os desinfectantes de ambientes clínicos e cirúrxicos
e os de uso gandeiro adscritos aos rexistros recollidos no Real decreto 3349/1983, do 30 de novembro,
e Real decreto 443/1994, do 11 de marzo, seguirán
inscribíndose nos seus respectivos rexistros da
Dirección Xeral de Saúde Pública e da Dirección
Xeral de Farmacia e Produtos Sanitarios do Ministerio de Sanidade e Consumo, e da Dirección Xeral de
Gandaría do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, durante o período transitorio establecido na disposición transitoria primeira deste real
decreto. Así mesmo, para estes produtos, durante o
dito período transitorio e mentres non se aprobe
disposición expresa que regule esta materia, seguirá
sendo de aplicación a Orde do 24 de febreiro de
1993, pola que se normalizan a inscrición e funcionamento do Rexistro de Establecementos e Servizos
Praguicidas.»
Disposición derradeira segunda. Incorporación
dereito da Unión Europea.

de

Mediante este real decreto incorpórase ao dereito
español a Directiva 2005/84/CE do Parlamento Europeo e
do Consello, do 14 de decembro de 2005, pola que se
modifica por vixésimo segunda vez a Directiva 76/769/CEE
do Consello relativa á aproximación das disposicións
legais, regulamentarias e administrativas dos Estados
membros que limitan a comercialización e o uso de determinadas substancias e preparados perigosos (ftalatos
nos xoguetes e artigos de puericultura).
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 setembro de 2006.
JUAN CARLOS R.
A vicepresidenta primeira do Goberno
e ministra da Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Suplemento núm. 13

REAL DECRETO 1115/2006, do 29 de setembro,
polo que se modifica o Real decreto 928/1987,
do 5 de xuño, relativo á etiquetaxe de composición dos produtos téxtiles. («BOE» 234,
do 30-9-2006.)

O Real decreto 928/1987, do 5 de xuño, relativo á etiquetaxe de composición dos produtos téxtiles, adaptou
a normativa interna á Directiva 71/307/CEE do Consello,
do 26 de xullo do 1971, relativa á aproximación das lexislacións dos Estados membros sobre as denominacións
téxtiles, e ás súas modificacións posteriores. O citado
real decreto foi modificado polo Real decreto 396/1990,
do 16 de marzo, que incorporou a modificación introducida pola Directiva 87/140/CEE da Comisión, do 6 de
febreiro do 1987.
Por outra banda, a Directiva 96/74/CE do Parlamento
Europeo e do Consello, do 16 de decembro do 1996, relativa ás denominacións téxtiles, levou a cabo a codificación na materia e derrogou a Directiva 71/307/CEE.
No ano 1997 aprobouse a Directiva 97/37/CE da Comisión, do 19 de xuño, que adaptou ao progreso técnico os
anexos I e II da Directiva 96/74/CE, polo que se fixo preciso
levar a cabo a obrigada harmonización da normativa
interna, realizada por medio do Real decreto 1748/1998,
do 31 de xullo, que modificou os anexos I e II do Real
decreto 928/1987, do 5 de xuño.
Posteriormente, mediante a Directiva 2004/34/CE da
Comisión, do 23 de marzo de 2004, pola que se modifican,
con obxecto de adaptalos ao progreso técnico, os anexos
I e II da Directiva 96/74/CE do Parlamento Europeo e do
Consello, relativa ás denominacións téxtiles, incorporouse a fibra polilactida á lista de fibras que figura nos
anexos I e II da citada directiva. Neste caso, a adaptación
do ordenamento xurídico interno levouse a cabo por
medio do Real decreto 2322/2004, do 17 de decembro,
polo que se engade a fibra polilactida aos anexos I e II do
Real decreto 928/1987, do 5 de xuño, relativo á etiquetaxe
de composición dos produtos téxtiles.
Recentemente, aprobouse a Directiva 2006/3/CE da
Comisión, do 9 de xaneiro de 2006, pola que se modifican, para a súa adaptación ao progreso técnico, os anexos
I e II da Directiva 96/74/CE do Parlamento Europeo e do
Consello, relativa ás denominacións téxtiles, con obxecto
de engadir o elastomultiéster á lista de fibras que figura
nos seus anexos I e II.
Esta circunstancia fai necesario que se adopten as
disposicións oportunas en relación coas denominacións
dos produtos téxtiles, para incorporar esta última directiva e garantir a protección dos intereses do consumidor,
polo que, mediante esta disposición, se engade o elastomultiéster aos anexos I e II do Real decreto 928/1987, do 5
de xuño, relativo á etiquetaxe de composición dos produtos téxtiles.
Na tramitación deste real decreto deuse audiencia ás
asociacións de consumidores e usuarios e aos sectores
afectados, e foron oídas as comunidades autónomas.
Na súa virtude, por proposta dos ministros de Sanidade e Consumo e de Industria, Turismo e Comercio, de
acordo co Consello de Estado e logo de deliberación do
Consello de Ministros na súa reunión do día 29 de setembro de 2006,
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DISPOÑO:

Dous. No anexo II engádese a fila 45, coa seguinte
redacción:

Artigo único. Modificación do Real decreto 928/1987, do
5 de xuño, relativo á etiquetaxe de composición dos
produtos téxtiles.
Modíficase o Real decreto 928/1987, do 5 de xuño, relativo á etiquetaxe de composición dos produtos téxtiles,
nos termos seguintes:
Un. No anexo I engádese a fila 45, coa seguinte
redacción:
«Denominación

45.

Elastomultiéster.

1891

Descrición da ﬁbra

Fibra formada pola interacción de dúas ou máis
macromoléculas lineais
quimicamente distintas
en dúas ou máis fases distintas (ningunha das cales
superior ao 85% en masa)
que conteñan grupos
éster como unidade funcional dominante (85%
como mínimo) e que, tras
un tratamento adecuado,
cando se estira ata unha
vez e media a súa lonxitude orixinal e se solta,
recobra de forma rápida e
substancial a súa lonxitude inicial.»

«Número de ﬁbra

45

Fibra

Porcentaxe

Elastomultiéster.

Disposición derradeira primeira.
dereito da Unión Europea.

1,50.»

Incorporación

de

Mediante este real decreto incorpórase ao dereito
español a Directiva 2006/3/CE da Comisión, do 9 de
xaneiro de 2006, pola que se modifican, para a súa adaptación ao progreso técnico, os anexos I e II da Directiva
96/74/CE do Parlamento Europeo e do Consello, relativa
ás denominacións téxtiles.
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 29 de setembro de 2006.
JUAN CARLOS R.
A vicepresidenta primeira do Goberno
e ministra da Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

