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23. Condicións da inclusión da substancia activa
pimetrozina.

Características:

Nome común: Pimetrozina.
N.o CAS: 123312-89-0.
N.o CIPAC: 593.
Nome químico (IUPAC): (E)-6-metil-4 [(piridin-30il-me-

tileno)amino]-4,5-dihidro-2H [1,2,4] triazin-3-ona.
Pureza mínima da substancia: 950 g/kg de producto

técnico.

Condicións da inclusión:

Usos: só poderá ser utilizado como insecticida.

Na avaliación global segundo os principios uniformes,
atendendo ó informe de revisión da Comisión Europea
aprobado polo Comité Fitosanitario Permanente na súa
reunión do 29 de outubro de 2001, deberase atender
especialmente a:

A protección dos organismos acuáticos.
Prazos da inclusión: do 1 de novembro de 2001 ó 31

de outubro de 2011.
Prazos para a aplicación dos principios uniformes:

a) O 31 de marzo de 2003, para formulacións sim-
ples.

b) No caso de mesturas con outras substancias acti-
vas, aínda non incluídas no anexo I do Real decreto
2163/1994, o prazo recollido na alínea a) ampliarase
na medida en que se contemple un prazo de aplicación
máis longo nas disposicións polas que se establezan as
condicións de inclusión destoutras substancias activas.

Protección de datos: por se-lo pimetrozina unha subs-
tancia activa nova aplicarase o réxime correspondente
de protección de datos previsto no artigo 30 do Real
decreto 2163/1994.

24. Condicións da inclusión da substancia activa
piraflufeno-etilo.

Características:

Nome común: Piraflufeno-etilo
N.o CAS: 129630-19-9
N.o CIPAC: 605
Nome químico (IUPAC): 2-cloro-5(4-cloro-5-difluoro-

metoxi-1 metilpirazol-3-il)-4-fluorofluoxiacetato de etilo.
Pureza mínima da substancia: 956 g/kg de producto

técnico.

Condicións da inclusión:

Usos: só poderá ser utilizado como herbicida.

Na avaliación global segundo os principios uniformes,
atendendo ó informe de revisión da Comisión Europea
aprobado polo Comité Fitosanitario Permanente na súa
reunión do 29 de outubro de 2001, deberase atender
especialmente a:

A protección das algas e plantas acuáticas e incluír
como condición nas correspondentes autorizacións, se
é o caso, medidas de reducción do risco.

Prazos da inclusión: do 1 de novembro de 2001 ó 31
de outubro de 2011.

Prazos para a aplicación dos principios uniformes:

a) O 31 de marzo de 2003, para formulacións sim-
ples.

b) No caso de mesturas con outras substancias acti-
vas, aínda non incluídas no anexo I do Real decreto
2163/1994, o prazo recollido na alínea a) ampliarase

na medida en que se contemple un prazo de aplicación
máis longo nas disposicións polas que se establezan as
condicións de inclusión destoutras substancias activas.

Protección de datos: por se-lo piraflufeno-etilo unha
substancia activa nova aplicarase o réxime correspon-
dente de protección de datos previsto no artigo 30 do
Real decreto 2163/1994.

XEFATURA DO ESTADO
11704 CORRECCIÓN de erros da Lei 12/2002, do 23

de maio, pola que se aproba o concerto eco-
nómico coa Comunidad Autónoma do País
Vasco. («BOE» 143, do 15-6-2002.)

Advertidos erros na Lei 12/2002, do 23 de maio,
pola que se aproba o concerto económico coa Comu-
nidade Autónoma do País Vasco, publicada no «Boletín
Oficial do Estado», suplemento número 6 en lingua gale-
ga, do 1 de xuño de 2002, procédese a efectua-las opor-
tunas rectificacións:

Na páxina 742, primeira columna, no artigo 15.Dous,
segundo parágrafo, onde di: «A proporción do volume
de operacións realizada...»; debe dicir: «A proporción do
volume de operaciones realizado...».

Na páxina 746, no artigo 28.Un, nas alíneas A) e
B), onde di: «1., 2. e 3.»; debe dicir: «1.o, 2.o e 3.o».

Na páxina 746, segunda columna, no artigo 29.Dous,
deben unirse os dous primeiros parágrafos; así, onde di:

«Dous. As proporcións provisionalmente aplicables
durante cada ano natural serán as determinadas en fun-
ción das operacións do ano precedente.

A proporción provisional aplicable nos períodos de
liquidación do primeiro ano natural do exercicio da acti-
vidade será fixada polo suxeito pasivo segundo a súa
previsión das operacións que se van realizar en cada
territorio, sen prexuízo da regularización final correspon-
dente.», debe dicir:

«Dous. As proporcións provisionalmente aplicables
durante cada ano natural serán as determinadas en fun-
ción das operacións do ano precedente. A proporción
provisional aplicable nos períodos de liquidación do pri-
meiro ano natural do exercicio da actividade será fixada
polo suxeito pasivo segundo a súa previsión das ope-
racións que se van realizar en cada territorio, sen prexuízo
da regularización final correspondente.»

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
11816 ORDE PRE/1490/2002, do 13 de xuño, pola

que se modifican os anexos do Real decreto
747/2001, do 29 de xuño, polo que se esta-
blecen as substancias e productos indesexa-
bles na alimentación animal. («BOE» 145,
do 18-6-2002.)

A Directiva 2001/102/CE, do 27 de novembro, pola
que se modifica a Directiva 1999/29/CE, relativa ás
substancias e productos indesexables na alimentación
animal, ten como obxectivo reduci-los contidos máximos


