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5. La disposició final primera se substitueix pel text
següent:
«Disposició final primera. Facultat de desplegament i modificació.
S’autoritza els ministres d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de Sanitat i Consum per dictar, en l’àmbit
de les seves competències, totes les disposicions
que siguin necessàries per desplegar i aplicar
aquest Reial decret, així com per modificar l’annex IV per adaptar-lo a la normativa comunitària.»
6. S’hi afegeix un annex IV, amb el contingut
següent:
«ANNEX IV
Material especificat de risc
a) El crani, inclosos l’encèfal i els ulls, les amígdales, la columna vertebral, excloses les vèrtebres
caudals, les apòfisis transverses de les vèrtebres
lumbars i toràciques i les ales del sacre, però inclosos els ganglis de l’arrel dorsal i la medua espinal
dels bovins de més de dotze mesos d’edat, i els
intestins, des del duodè fins al recte, i el mesenteri,
dels bovins de qualsevol edat.
b) El crani, inclòs l’encèfal i els ulls, les amígdales i la medua espinal dels ovins i cabrum de
més de dotze mesos d’edat o en la geniva dels
quals hagi fet erupció un incisiu definitiu, així com
la melsa dels ovins i cabrum de totes les edats.»
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial
decret o hi siguin incompatibles.
Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 24 de gener de 2003.
JUAN CARLOS R.
El vicepresident primer del Govern
i ministre de la Presidència,
MARIANO RAJOY BREY

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS
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DECLARACIÓ d’acceptació per Espanya de
l’adhesió de la República de Lituània al Conveni sobre competència d’autoritats i Llei aplicable en matèria de protecció de menors, fet
a l’Haia el 5 d’octubre de 1961. («BOE» 31,
de 5-2-2003.)
DECLARACIÓ

D’acord amb el que preveu l’article 21, paràgraf 2n,
del Conveni sobre competència d’autoritats i Llei aplicable en matèria de protecció de menors (l’Haia, 5 d’octubre de 1961), Espanya accepta l’adhesió de la República de Lituània a l’esmentat Conveni.

Suplement núm. 6

En el moment de l’adhesió, la República de Lituània
va efectuar la reserva següent:
«...La República de Lituània es reserva la competència de les seves autoritats cridades a dirimir
demandes d’anuació, dissolució o atenuació del
vincle conjugal entre el pare i la mare d’un menor,
a fi de prendre mesures de protecció de la seva
persona o dels seus béns.»
L’adhesió només té efectes en les relacions entre l’Estat adherent i els estats contractants que hagin declarat
acceptar aquesta adhesió. Aquesta declaració es diposita
en poder del Ministeri d’Afers Exteriors del Regne dels
Països Baixos (paràgraf segon de l’article 21 del Conveni).
Aquest Conveni entra en vigor entre Espanya i la
República de Lituània el 15 de febrer de 2003.
Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 24 de gener de 2003.—El secretari general
tècnic, Julio Núñez Montesinos.

2305

DECLARACIÓ d’acceptació per Espanya de
l’adhesió de la República de Bielorússia 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» 31, de 5-2-2003.)
DECLARACIÓ

D’acord amb el que preveu l’article 39, paràgraf 4t,
del Conveni sobre l’obtenció de proves a l’estranger en
matèria civil o mercantil (l’Haia, 18 de març de 1970),
Espanya accepta l’adhesió de la República de Bielorússia
a l’esmentat Conveni.
En el moment de l’adhesió, la República de Bielorússia
va efectuar la reserva i les declaracions següents:
Reserva (de conformitat amb el paràgraf 1 de l’article 33 del Conveni):
«La República de Bielorússia exclou, en la seva
totalitat, l’aplicació de les disposicions del paràgraf 2 de l’article 4 del Conveni.»
Declaracions:
«1. De conformitat amb l’article 8 del Conveni,
la República de Bielorússia declara que a l’execució
d’una Comissió Rogatòria en matèria civil o mercantil hi poden assistir membres del personal judicial d’altres Estats contractants prèvia autorització
de les autoritats competents de la República de
Bielorússia.
La República de Bielorússia designa el Tribunal
Suprem de la República de Bielorússia i el Tribunal
Econòmic Suprem de la República de Bielorússia,
de conformitat amb les seves respectives competències, com les autoritats als efectes de l’esmentat
article del Conveni.
2. De conformitat amb els articles 16 i 17 del
Conveni, la República de Bielorússia declara que
tot funcionari diplomàtic o consular i tota persona
designada en la deguda forma com a comissari
pot obtenir proves, sense compulsió, al territori de
la República de Bielorússia en matèria civil i mercantil prèvia autorització de les autoritats competents i d’acord amb les condicions fixades per les
autoritats competents.
La República de Bielorússia designa el Tribunal
Suprem de la República de Bielorússia i el Tribunal

