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da oferta á demanda cando se manifesta no mercado
unha tendencia sostida de diminución desta, ou cando
o exceso de capacidade productiva é claramente antie-
conómico e se encontran xustificados pola situación eco-
nómica xeral ou o interese público.

4.o En qué medida os acordos, decisións, recomen-
dacións ou prácticas poden producir unha elevación sufi-
cientemente importante do nivel social e económico de
zonas ou sectores deprimidos e se encontran xustifica-
dos pola situación económica xeral ou o interese público.

5.o En qué medida os acordos, decisións, recomen-
dacións ou prácticas non son capaces de afectar de
maneira significativa a competencia no mercado pola
súa escasa importancia.

NOTA: no caso de que concorran varias das circuns-
tancias enumeradas, explíqueas separadamente facendo
referencia ó número marxinal anteriormente indicado.

8. Outras informacións.

Subministre calquera outra información dispoñible
que na súa opinión podería permitirlles ós órganos da
competencia apreciar se o acordo, decisión, recomen-
dación ou práctica contén outros beneficios que puideran
xustifica-la autorización.

XEFATURA DO ESTADO
8035 CORRECCIÓN de erros da Lei 50/2002, do

26 de decembro, de fundacións. («BOE» 92,
do 17-4-2003.)

Advertido un erro na Lei 50/2002, do 26 de decem-
bro, de fundacións, publicada no «Boletín Oficial del Esta-
do», suplemento número 2 en lingua galega, do día 11
de xaneiro de 2003, procédese a efectua-la oportuna
rectificación:

Na páxina 265, segunda columna, onde di: «Dispo-
sición adicional sétima. Fundacións vinculadas ós par-
tidos políticos (nova).», debe dicir: «Disposición adicional
sétima. Fundacións vinculadas ós partidos políticos».

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA E ALIMENTACIÓN

8223 ORDE APA/943/2003, do 16 de abril, pola
que se desenvolven e concretan determina-
dos aspectos do Regu lamento (CE)
2182/2002 da Comisión, en relación coas
accións de reconversión financiadas polo Fon-
do Comunitario do Tabaco. («BOE» 96, do
22-4-2003, e «BOE» 101, do 28-4-2003.)

O Regulamento (CE) 546/2002 do Consello, do 25
de marzo de 2002, polo que se fixan, por grupos de
variedades e por estados membros, as primas e os limia-
res de garantía do tabaco en folla para as colleitas de

2002, 2003 e 2004 e se modifica o Regulamento (CEE)
2075/92, polo que se establece a organización común
de mercados no sector do tabaco cru, introduciu tamén
unha profunda modificación do Fondo Comunitario do
Tabaco, incrementando o seu financiamento e dando
novas orientacións sobre a súa utilización.

O Fondo nútrese mediante unha retención sobre as
primas pagadas ós productores de tabaco, que se fixou
nun 2% para a colleita de 2002, un 3% para a colleita
de 2003 e a posibilidade de acada-lo 5% na colleita
de 2004 por proposta da Comisión. Substituíuse o ámbi-
to da investigación agronómica por accións específicas
de apoio ó desenvolvemento de iniciativas de reconver-
sión dos productores de tabaco cara a outros cultivos
ou actividades económicas creadoras de emprego, en
concordancia co programa de readquisición de cotas
de tabaco, así como estudios sobre as posibilidades de
reconversión dos productores de tabaco cara a outros
cultivos ou actividades.

O Regulamento (CE) 2182/2002 da Comisión, do
6 de decembro de 2002, polo que se establecen dis-
posicións de aplicación do Regulamento (CEE) 2075/92
do Consello no que se refire ó Fondo Comunitario do
Tabaco, establece o seu novo marco regulador.

No que atinxe ó ámbito das accións de reconversión,
defínense as accións específicas individuais e de interese
xeral, os estudios sobre alternativas de reconversión sus-
ceptibles de financiamento e os beneficiarios dos dife-
rentes tipos de accións; tamén se describen a intensi-
dade da axuda para as distintas accións, así como o
importe total da axuda por productor para o conxunto
das accións; o prazo e o procedemento de distribución
dos recursos financeiros do Fondo entre os estados
membros productores; o contido dos programas que
deben elaborar; os compromisos dos beneficiarios e os
controis e sancións que se deben aplicar; e as comu-
nicacións e informacións que os estados membros lle
deben enviar á Comisión.

Procede, por iso, adopta-las disposicións nacionais
necesarias para a correcta execución do programa e
defini-los seus responsables que serán, con carácter
xeral, as autoridades competentes das comunidades
autónomas no caso das accións individuais destinadas
á reconversión dos productores. As ditas autoridades
participarán tamén no estudio previo e no control pos-
terior das chamadas accións de interese xeral, as axudas
das cales serán, sen embargo, outorgadas polo Minis-
terio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Iso é debido
tanto ás especiais características dos seus destinatarios,
pola súa condición de organismos ou entidades públicas
non necesariamente localizadas nas zonas de producción
do tabaco, como a que as ditas accións consistan en
actividades de investigación.

A recente publicación da referida normativa europea
e a necesidade de establecer dun modo inmediato deter-
minados prazos e requisitos que deberán ter en conta
os participantes no réxime de axuda, son circunstancias
que xustifican, pola urxencia do caso, o recurso excep-
cional a esta orde.

A elaboración desta norma foi sometida á consulta
das comunidades autónomas e entidades representati-
vas do sector.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo 1. Obxecto.

Esta orde ten por obxecto concretar e desenvolver
determinados aspectos do Regulamento (CE)
2182/2002, do 6 de decembro, en relación coas accións
de reconversión previstas nos seus artigos 13 e 14 e


