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envasado e etiquetaxe de substancias perigosas, apro-
bado polo Real decreto 363/1995, do 10 de marzo.

7. O número 3 do artigo único e os anexos 5A, 5B 
e 5C da Orde PRE/2317/2002, do 16 de setembro, pola que 
se modifican os anexos I, II, III, IV, V, VII e VIII do Regula-
mento sobre notificación de substancias novas e clasifica-
ción, envasado e etiquetaxe de substancias perigosas, 
aprobado polo Real decreto 363/1995, do 10 de marzo.

8. O número dous do artigo único e os anexos 2A 
e 2I da Orde PRE/1244/2006, do 20 de abril, pola que se 
modifican os anexos I e V do Regulamento sobre notifica-
ción de substancias novas e clasificación, envasado e eti-
quetaxe de substancias perigosas, aprobado polo Real 
decreto 363/1995, do 10 de marzo.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto dítase ao abeiro do artigo 149.1.16.ª 
e 23.ª da Constitución e de acordo co establecido no 
artigo 40, números 5 e 6 da Lei 14/1986, do 25 de abril, 
xeral de sanidade.

Disposición derradeira segunda. Incorporación de 
dereito da Unión Europea.

Mediante este real decreto incorpórase ao dereito 
español a Directiva 2006/121/CE do Parlamento Europeo e 
do Consello, do 18 de decembro de 2006, pola que se 
modifica a Directiva 67/548/CEE do Consello, relativa á 
aproximación das disposicións legais, regulamentarias e 
administrativas en materia de clasificación, embalaxe e 
etiquetaxe das substancias perigosas, para adaptala ao 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo ao rexistro, á 
avaliación, á autorización e á restrición das substancias e 
preparados químicos (REACH) e polo que se crea a Axen-
cia Europea de Substancias e Preparados Químicos.

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 3 de novembro de 2008.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno
e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

MINISTERIO
 DE ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
 17711 REAL DECRETO 1665/2008, do 17 de outubro, 

polo que se modifica o Estatuto da Axencia 
Española de Protección de Datos, aprobado 
polo Real decreto 428/1993, do 26 de marzo. 
(«BOE» 267, do 5-11-2008.)

O artigo 35.1 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decem-
bro, de protección de datos de carácter persoal, define a 
Axencia Española de Protección de Datos como «un ente 
de dereito público, con personalidade xurídica propia e 
plena capacidade pública e privada, que actúa con plena 
independencia das administracións públicas no exercicio 
das súas funcións», e engade que a Axencia se rexerá 

«polo disposto nesta lei e nun estatuto propio, que será 
aprobado polo Goberno».

Por outra parte, o artigo 2.c) do Estatuto da Axencia, 
aprobado polo Real decreto 428/1993, do 26 de marzo, 
establece que, en defecto do disposto na Lei orgá-
nica 15/1999 e nas súas disposicións regulamentarias de 
desenvolvemento, a Axencia se rexerá «polas normas de 
procedemento contidas na Lei 30/1992, do 26 de novem-
bro, de réxime xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común».

Non obstante, o ordenamento xurídico outorga á 
Axencia Española de Protección de Datos un especial 
réxime que fai particularmente complexa a aplicación das 
normas previstas na Lei 30/1992 para a suplencia do direc-
tor nos supostos de ausencia, vacante ou enfermidade, 
así como naqueloutros casos en que procedese a súa abs-
tención ou se instase a súa recusación.

O Estatuto da Axencia Española de Protección de 
Datos xa prevé expresamente no seu artigo 13.2 a posibi-
lidade de que o director da Axencia delegue no secretario 
xeral algunhas das funcións de xestión previstas no seu 
artigo 13.1. Porén, esta previsión non resulta loxicamente 
suficiente para resolver os problemas que puidesen deri-
var da concorrencia de situacións en que a ausencia, 
vacante, enfermidade, abstención ou recusación do direc-
tor da Axencia Española de Protección de Datos imposibi-
litase a este para o exercicio das funcións que a lei lle 
atribúe expresamente.

Por este motivo, resulta necesaria a reforma do Esta-
tuto da Axencia Española de Protección de Datos para o 
efecto de fixar o réxime de suplencia no exercicio das 
funcións de dirección e xestión previstas nos artigos 12 
e 13 do estatuto, así como das restantes que lle atribúe o 
artigo 37.1 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, 
nos supostos de ausencia, vacante, enfermidade, absten-
ción ou recusación do director da Axencia.

A Axencia Española de Protección de Datos emitiu 
informe sobre o proxecto.

Na súa virtude, por iniciativa do ministro de Xustiza e 
por proposta da ministra de Administracións Públicas, de 
acordo co Consello de Estado e logo de deliberación do 
Consello de Ministros na súa reunión do día 17 de outu-
bro de 2008,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do Estatuto da Axencia Espa-
ñola de Protección de Datos, aprobado polo Real 
decreto 428/1993, do 23 de marzo.

Engádese un novo artigo 13 bis ao Estatuto da Axencia 
Española de Protección de Datos, aprobado polo Real 
decreto 428/1993, do 23 de marzo, coa seguinte redacción:

«Artigo 13 bis. Réxime de suplencia.

1. Nos supostos de ausencia, vacante ou enfer-
midade do director da Axencia Española de Protec-
ción de Datos, o exercicio das competencias previs-
tas nos artigos 12.2 e 13.1 deste estatuto, así como 
as que lle correspondesen en aplicación do previsto 
no artigo 37 da Lei orgánica 5/1999, do 13 de decem-
bro, de protección de datos de carácter persoal, será 
asumido polo subdirector xeral da Inspección de 
Datos. No suposto de calquera das circunstancias 
mencionadas concorrer igualmente nel, o exercicio 
das competencias afectadas será asumido polo sub-
director xeral do Rexistro Xeral de Protección de 
Datos e, no seu defecto, polo secretario xeral.

2. Cando, conforme o previsto na Lei 30/1992, do 
26 de novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo 
común, concorrer no director da Axencia Española de 
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Protección de Datos algunha causa de abstención ou 
recusación, o exercicio das competencias a que se 
refire o punto anterior será asumido polo subdirector 
xeral da Inspección de Datos. No suposto de calquera 
das causas mencionadas concorrer igualmente nel, o 
exercicio das competencias afectadas será asumido 
polo subdirector xeral do Rexistro Xeral de Protección 
de Datos e, no seu defecto, polo secretario xeral.»

Disposición derradeira única. 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 17 de outubro de 2008.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Administracións Públicas,

ELENA SALGADO MÉNDEZ 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
E MEDIO RURAL E MARIÑO

 18148 ORDE ARM/3214/2008, do 6 de novembro, pola 
que se modifica o Regulamento de inscrición 
de variedades de especies hortícolas. 
(«BOE» 272, do 11-11-2008.)

O Regulamento de inscrición de variedades de espe-
cies hortícolas, aprobado pola Orde do 23 de maio de 
1986, establece os caracteres que se deben observar nos 
ensaios de identificación, e indica tamén as condicións 
específicas e a metodoloxía para a realización destes 
ensaios sinalando, pola súa vez, os ensaios precisos para 
a determinación do valor agronómico ou de utilización, 
nas especies en que é preceptiva esta avaliación para a 
inscrición no Rexistro de Variedades Comerciais, das 
variedades das devanditas especies.

Este regulamento incorporou a Directiva 2003/91/CE 
da Comisión, do 6 de outubro de 2003, que establece 
disposicións de aplicación para os fins do artigo 7 da 
Directiva 2002/55/CE do Consello, con respecto aos 
caracteres que os exames deben analizar como mínimo 
e as condicións mínimas para examinar determinadas 
variedades de especies de plantas hortícolas, que foi 
modificada en diferentes ocasións. A Directiva 2008/83/
CE da Comisión, do 13 de agosto de 2008, modificou os 
seus anexos I e II, polo que é necesario modificar a 
Orde do 23 de maio de 1986 co fin de incorporar a 
citada directiva ao ordenamento español.

Na elaboración desta orde foron consultadas as 
comunidades autónomas e os sectores afectados.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo único.

Os anexos E e F da Orde do 23 de maio de 1986, que 
aproba o Regulamento de inscrición de variedades de 
especies hortícolas, substitúense polos que figuran nos 
anexos desta orde.

Disposición transitoria única. Variedades que se ato-
pen en trámite de admisión.

Aquelas variedades que comezasen os exames ofi-
ciais, para a súa admisión no Catálogo común de plan-
tas hortícolas, con anterioridade ao 1 de novembro de 
2008, poderán ser aceptadas se cumpriren as disposi-
cións da Orde do 23 de maio de 1986, que aproba o 
Regulamento de inscrición de variedades de especies 
hortícolas que estaban vixentes antes desta modifica-
ción.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa 
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 6 de novembro de 2008.–A ministra de 
Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño, Elena Espi-
nosa Mangana. 

ANEXO E

Lista de especies incluídas no artigo 1, número 2, letra a) que deben cumprir os protocolos de exame
da OCVV

Nome científi co Denominación común Protocolo da OCVV

   

Allium cepa L. (var. Cepa). Cebola. TP 46/1 do 14.6.2005.
Allium cepa L. (var. Aggregatum). Chalota. TP 46/1 do 14.6.2005.
Allium porrum L. Allo porro. TP 85/1 do 5.11.2001.
Allium sativum L. Allo. TP 162/1 do 25.3.2004.
Apium graveolens L. Apio. TP 82/1 do 13.3.2008.
Apium graveolens L. Apionabo. TP 74/1 do 13.3.2008.
Asparagus officinalis L. Espárrago. TP 130/1 do 27.3.2002.
Brassica oleracea L. Coliflor. TP 45/1 do 15.11.2001.
Brassica oleracea L. Brócoli. TP 151/1 do 27.3.2002.
Brassica oleracea L. Col de Bruxelas. TP 54/2 do 1.12.2005.
Brassica oleracea L. Colirravo. TP 65/1 do 25.3.2004.
Brassica oleracea L. Col de Milán, repolo e lombarda. TP 48/2 do 1.12.2005.
Brassica rapa L. Col chinesa. TP 105/1 do 13.3.2008.
Capsicum annuum L. Pemento. TP 76/2 do 21.3.2007.
Cichorium endivia L. Escarola e endivia. TP 118/2 do 1.12.2005.
Cichorium intybus L. Chicoria industrial. TP 172/2 do 1.12.2005.
Cichorium intybus L. Chicoria silvestre. TP 173/1 do 25.3.2004.
Citrullus lanatus (Thunb.).   
Matsum. et Nakai. Sandía. TP 142/1 do 21.3.2007.


