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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogats els articles 37 i 37 bis del Reial
decret 767/1993, de 21 de maig, en la redacció que
en fa el Reial decret 2000/1995, de 7 de desembre,
pel qual es modifica el Reial decret 767/1993, de 21
de maig, que regula l’avaluació, l’autorització, el registre
i les condicions de dispensació d’especialitats farmacèu-
tiques i altres medicaments d’ús humà fabricats indus-
trialment, així com totes les disposicions del mateix rang
o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial
decret.

Disposició final primera. Facultat de desplegament.

Es faculta la ministra de Sanitat i Consum per dictar
les disposicions que siguin necessàries per aplicar correc-
tament i desplegar aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 19 de juliol de 2002.
JUAN CARLOS R.

La ministra de Sanitat i Consum,
ANA MARÍA PASTOR JULIÁN

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

14980 DECLARACIÓ d’acceptació per Espanya de l’ad-
hesió de la Federació de Rússia al Conveni
sobre l’obtenció de proves a l’estranger en
matèria civil o mercantil, fet a l’Haia el 18 de
març de 1970. («BOE» 177, de 25-7-2002.)

DECLARACIÓ

«D’acord amb el que preveu l’article 39, paràgraf
quart, del Conveni sobre l’obtenció de proves a l’estran-
ger en matèria civil o mercantil, fet a l’Haia el 18 de
març de 1970, Espanya declara que accepta l’adhesió
de la Federació de Rússia al Conveni esmentat.»

Aquest Conveni entra en vigor entre Espanya i la Fede-
ració de Rússia el 4 d’agost de 2002.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 10 de juliol de 2002.—El secretari general

tècnic, Julio Núñez Montesinos.

14981 DECLARACIÓ d’acceptació per Espanya de
l’adhesió de la República d’Estònia al Conveni
sobre els aspectes civils de la sostracció inter-
nacional de menors, fet a l’Haia el 25 d’oc-
tubre de 1980. («BOE» 177, de 25-7-2002.)

DECLARACIÓ

«D’acord amb el que preveu l’article 38, paràgraf
quart, del Conveni relatiu als aspectes civils de la sos-

tracció internacional de menors, fet a l’Haia el 25 d’oc-
tubre de 1980, Espanya declara que accepta l’adhesió
de la República d’Estònia al Conveni esmentat.»

Aquest Conveni entra en vigor entre Espanya i la
República d’Estònia l’1 d’agost de 2002.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 10 de juliol de 2002.—El secretari general

tècnic, Julio Núñez Montesinos.

14982 ESMENES de 1999 a l’annex del Conveni per
facilitar el trànsit marítim internacional, 1965,
en la forma esmenada, fet a Londres el 9 d’a-
bril de 1965 (publicat en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» de 26 de setembre de 1973), apro-
vades pel Comitè de Facilitació en el 27è
període de sessions mitjançant la Resolució
FAL. 6(27), de 9 de setembre de 1999.
(«BOE» 177, de 25-7-2002.)

RESOLUCIÓ FAL. 6(27)
(Aprovada el 9 de setembre de 1999)

Aprovació d’esmenes al Conveni per facilitar el trànsit
marítim internacional, 1965, en la forma esmenada

El Comitè de Facilitació,
Recordant l’article VII.2.a) del Conveni per facilitar

el trànsit marítim internacional, 1965, en la forma esme-
nada, d’ara endavant anomenat «el Conveni», que tracta
del procediment que s’ha de seguir per esmenar les dis-
posicions de l’annex al Conveni,

Recordant a més les funcions que el Conveni con-
fereix al Comitè de Facilitació pel que fa a l’examen i
l’aprovació de les esmenes al Conveni,

Havent examinat, en el vint-i-setè període de sessions,
les esmenes a l’annex del Conveni propostes i distri-
buïdes de conformitat amb el que disposa l’article VII.2.a)
del Conveni,

1. Aprova, de conformitat amb el que disposa l’ar-
ticle VII.2.a) del Conveni, les esmenes al Conveni els
textos de les quals figuren a l’annex d’aquesta Resolució;

2. Resol, de conformitat amb el que disposa l’article
VII.2.b) del Conveni, que les esmenes entrin en vigor
l’1 de gener de 2001, tret que abans de l’1 d’octubre
de 2000 com a mínim un terç dels governs contractants
hagin notificat per escrit al secretari general que no
accepten les esmenes;

3. Demana al secretari general que, de conformitat
amb el que disposa l’article VII.2.a) del Conveni, comu-
niqui les esmenes que figuren a l’annex a tots els governs
contractants;

4. Demana a més al secretari general que notifiqui
a tots els governs signataris l’aprovació i l’entrada en
vigor de les esmenes esmentades.

ANNEX

Esmenes a l’annex del Conveni per facilitar el trànsit
marítim internacional, en la forma esmenada

SECCIÓ 1. DEFINICIÓ I DISPOSICIONS GENERALS

C. Tècniques de procés electrònic de dades

1. S’eleva a norma la pràctica recomanada 1.4, i
queda redactada tal com segueix:

«1.4 Norma. En introduir tècniques d’inter-
canvi de dades electròniques a fi de facilitar el com-


