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se adhiran con carácter voluntario a un sistema de xestión 
e auditoría ambientais, substituído polo Regulamento 
(CE) n.º 761/2001, do 19 de marzo de 2001, con acredita-
ción e experiencia no sector en que vaian realizar as fun-
cións de verificación.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto dítase ao abeiro do disposto no 
artigo 149.1.23.ª da Constitución española.

Disposición derradeira segunda. Facultade de desenvol-
vemento.

Facúltase os titulares dos ministerios de Medio 
Ambiente, de Economía e Facenda e de Industria, Turismo 
e Comercio para ditar, no ámbito das súas competencias, 
as disposicións necesarias para o desenvolvemento e 
aplicación deste real decreto.

Disposición derradeira terceira. 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 4 de novembro de 2005.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno
e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO E COMERCIO

 18492 CORRECCIÓN de erros da Orde ITC/3079/2005, 
do 3 de outubro, pola que se actualizan os 
anexos I e II do Real decreto 2028/1986, do 6 
xuño, sobre as normas para a aplicación de 
determinadas directivas da CE, relativas á 
homologación de tipo de vehículos automóbi-
les, remolques, semirremolques, motocicle-
tas, ciclomotores e vehículos agrícolas, así 
como de partes e pezas destes vehículos. 
(«BOE» 270, do 11-11-2005.)

Advertidos erros no texto remitido da Orde ITC/3079/2005, 
do 3 de outubro, pola que se actualizan os anexos I e II do Real 
decreto 2028/1986, do 6 xuño, sobre as normas para a aplica-
ción de determinadas directivas da CE, relativas á homologa-
ción de tipo de vehículos automóbiles, remolques, semirre-
molques, motocicletas, ciclomotores e vehículos agrícolas, así 
como de partes e pezas destes vehículos, publicada no «Bole-
tín Oficial del Estado», suplemento número 11 en lingua 
galega, do 1 de novembro, a seguir transcríbense as seguintes 
rectificacións:

Na páxina 1449, quinta fila, onde di: 

Protección traseira 70/221
79/490
81/333

(A*)
(A*)
(A*)

(A*)
(A*)
(A*)

Regulamento CEPE/ONU 58R01 
(L)

– Orde do MINER do 25-5-82 e 
25-3-83.

 97/19 (Anexo II)
2000/8 (1)

(A*)
(A*)

(A*)
(A*)

 (1) Non afecta a protección 
traseira

 Debe dicir: 

Protección traseira 70/221
79/490
81/333

(A*)
(A*)
(A*)

(A*)
(A*)
(A*)

Regulamento CEPE/ONU 58R01 
(L)

– Orde do MINER do 25-5-82 e 
25-3-83.

 97/19 (Anexo II)
2000/8 (1)

(A)
(A*)

(A)
(A*)

 (1) Non afecta a protección 
traseira

 Na páxina 1452, décimo oitava fila, onde di: 

Limitadores de veloci-
dade Homologación

92/24
2004/11

–
(A*)

–
(A)

Regulamento CEPE/ONU 89R00 
(L)

 Debe dicir: 

Limitadores de velocidade 
Homologación

92/24
2004/11

–
(A)

–
(A)

Regulamento CEPE/ONU 89R00 
(L)


