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disposición derradeira, a primeira, coa seguinte redacción:
«Disposición derradeira primeira. Habilitación normativa.
Facúltase o ministro de Sanidade e Consumo
para ditar, no ámbito das súas competencias, as disposicións necesarias para a adecuación dos anexos
deste real decreto ás modificacións que deriven das
normas comunitarias.»
Dous. No punto 1, «Alimentos en xeral (excepto
contemplados no artigo 3.3)», da sección «Alimentos en
xeral», do anexo IV substitúese o texto actual da nota (3),
correspondente ao aditivo E-425 i) (goma de konjac) e E425 ii) (glucomananos de konjac), polo seguinte:
«(3) Non se poderán utilizar para produtos
alimenticios deshidratados que se rehidraten ao
inxerilos, nin nos artigos de confeitaría a base de
xelatina, incluídas as minicápsulas de xelatina.»
Disposición derradeira única.

JUAN CARLOS R.
A ministra de Sanidade e Consumo,
ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
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CORRECCIÓN de erros do Real decreto 178/2004,
do 30 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento xeral para o desenvolvemento e execución da Lei 9/2003, do 25 de abril,
pola que se establece o réxime xurídico da
utilización confinada, liberación voluntaria e
comercialización de organismos modificados
xeneticamente. («BOE» 42, do 18-2-2004.)

Advertidos erros no Real decreto 178/2004, do 30 de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento xeral para
o desenvolvemento e execución da Lei 9/2003, do 25 de
abril, pola que se establece o réxime xurídico da utilización confinada, liberación voluntaria e comercialización
de organismos modificados xeneticamente, publicado no
«Boletín Oficial del Estado», suplemento en lingua galega
número 3 do 2 de febreiro 2004, procédese a efectuar as
oportunas rectificacións:
Na páxina 761, primeira columna, artigo 31.1.b, onde
di: «b) Ós organismos modificados xeneticamente que
sexan productos, tales como as variedades vexetais...»,
debe dicir: «b) Ós organismos modificados xeneticamente que sexan productos ou compoñentes de productos, tales como as variedades vexetais...».
Na páxina 768, primeira columna, artigo 60, número 5,
quinta liña, onde di: «... plantas de viveiro non forestais...»,
debe dicir: «plantas de viveiro...».

CORRECCIÓN de erros da Orde SCO/249/2003,
do 5 de febreiro, pola que se modifican os
anexos do Real decreto 1599/1997, do 17 de
outubro, sobre productos cosméticos. («BOE»
42, do 18-2-2004.)

Advertidos erros no texto da citada Orde SCO/249/
2003, do 5 de febreiro, pola que se modifican os anexos
do Real decreto 1599/1997, do 17 de outubro, sobre productos cosméticos, publicada no «Boletín Oficial del
Estado», suplemento en lingua galega número 5, do 1 de
marzo de 2003, procédese a efectuar as oportunas rectificacións do seguinte teor literal:
Na segunda parte do anexo III, na columna d) do
seguinte número de orde. Páxina do boletín nº 709:

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 13 de febreiro de 2004.
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Onde di:

Debe dicir:

62. Musk ketone a) 1,0 por 100 en a) 1,4 por 100 en
(número CAS
perfumes
perfumes.
81-15-2)
b) 0,4 por 100 en b) 0,56 por 100 en
colonias.
colonias
c) 0,03 por 100 c) 0,042 por 100
noutros pronoutros productos
ductos

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA E ALIMENTACIÓN
3064

REAL DECRETO 216/2004, do 6 de febreiro,
polo que se modifica o Real decreto 684/2002,
do 12 de xullo, sobre regulación do sector do
tabaco cru. («BOE» 43, do 19-2-2004.)

O Real decreto 684/2002, do 12 de xullo, sobre regulación do sector do tabaco cru, desenvolve no ámbito
interno o Regulamento (CEE) n.º 2075/92, do Consello, do
30 de xuño de 1992, polo que se establece a organización
común de mercado no sector do tabaco cru, así como as
normas comunitarias que o aplican.
Para evitar que se superen os limiares de garantía
asignados a España, que fixa o Consello da Unión Europea para tres colleitas consecutivas, ou que queden recursos sobrantes por falta de utilización, o citado real decreto
atribúelle ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación a xestión íntegra e global das cotas, adaptando os
limiares asignados para cada unha das variedades de
tabaco en función da produción efectiva, para garantir a
súa plena utilización á demanda dos produtores.
En relación con diversos preceptos do citado real
decreto, o Goberno da Nación foi requirido de incompetencia polo Goberno da Xeneralidade de Cataluña.
Mediante Acordo do Consello de Ministros, do 4
de outubro de 2002, o Goberno aceptou parcialmente

