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Prazo para a aplicación dos principios uniformes: o 31
de maio de 2011 para produtos que conteñan triclopir
como substancia activa única, ou ben como unha de
varias substancias activas incluídas na súa totalidade no
anexo I do Real decreto 2163/1994 para a dita data ou, se
é posterior, na data límite que estableza a orde pola que
se inclúen as substancias activas en cuestión no anexo I
do citado real decreto.
Protección de datos: por ser o triclopir unha substancia activa antiga, aplicaráselle o réxime correspondente
de protección de datos previsto no artigo 30 do Real
decreto 2163/1994, do 4 de novembro.
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CORRECCIÓN de erros do Real decreto
711/2006, do 9 de xuño, polo que se modifican
determinados reais decretos relativos á inspección técnica de vehículos (ITV) e á homologación de vehículos, as súas partes e pezas, e
se modifica, así mesmo, o Regulamento xeral
de vehículos, aprobado polo Real decreto
2822/1998, do 23 de decembro. («BOE» 54,
do 3-3-2007.)

Advertidos erros no Real decreto 711/2006, do 9 de
xuño, polo que se modifican determinados reais decretos
relativos á inspección técnica de vehículos (ITV) e á
homologación de vehículos, as súas partes e pezas, e se
modifica, así mesmo, o Regulamento xeral de vehículos,
aprobado polo Real decreto 2822/1998, do 23 de decembro, publicado no «Boletín Oficial del Estado», suplemento número 9 en lingua galega, do 1 de xullo de 2006,
procédese a efectuar as oportunas rectificacións:
Na páxina 1400, primeira columna, no segundo parágrafo do punto un, onde di: «A. QUAD-ATV: Vehículo de
catro ou máis», debe dicir: «A.QUAD-ATV: Vehículo especial de catro ou máis.»
Na páxina 1400, segunda columna, primeira liña do
segundo parágrafo, onde di: «B.66 UAD-ATV: Vehículo de
catro ou máis.», debe dicir: «B.66 QUAD-ATV: Vehículo
especial de catro ou máis.»

XEFATURA DO ESTADO
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CORRECCIÓN de erros da Lei 35/2006, do 28 de
novembro, do imposto sobre a renda das personas físicas e de modificación parcial das leis
dos impostos sobre sociedades, sobre a renda
de non-residentes e sobre o patrimonio.
(«BOE» 57, do 7-3-2007.)

Advertidos erros na publicación da Lei 35/2006, do 28
de novembro, do imposto sobre a renda das personas
físicas e de modificación parcial das leis dos impostos
sobre sociedades, sobre a renda de non-residentes e
sobre o patrimonio, publicada no «Boletín Oficial del
Estado», suplemento número 17 en lingua galega, do 1 de
decembro de 2006, procédese a efectuar as oportunas
rectificacións:
No índice, onde di: «Disposición adicional vixésimo
egunda», debe dicir: «Disposición adicional vixésimo
segunda»
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No índice, entre a «Disposición adicional vixésimo
cuarta» e a «Disposición transitoria primeira» debe dicir:
«Disposición adicional vixésimo quinta. Gastos e investimentos para habituar os empregados na utilización das
novas tecnoloxías da comunicación e da información.»
Na páxina 2280, primeira columna, artigo 25.3.2.°,
sexto parágrafo, onde di: «20 por cento, cando o perceptor teña máis de 66 e 69 anos», debe dicir: «20 por cento,
cando o perceptor teña entre 66 e 69 anos».
Na páxina 2288, segunda columna, artigo 49.2, cuarta
liña, onde di: «. a que se refire o parágrafo anterior.», debe
dicir: «. a que se refire o número anterior.».
Na páxina 2294, primeira columna, artigo 68.1.4.°, d),
segunda liña, onde di: «. na alínea a) do número 1 anterior, será de 12.020 euros anuais», debe dicir: «. no número
1.º anterior, será de 12.020 euros anuais».

MINISTERIO
DE ECONOMÍA E FACENDA
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ORDE EHA/487/2007, do 28 de febreiro, pola
que se aproba a apertura de códigos estatísticos na nomenclatura combinada por razón de
interese nacional e se establece o procedemento para levala a cabo. («BOE» 57, do 7-3-2007.)

O Regulamento (CEE) n.º 2658/87, do Consello, do 23
de xullo de 1987, relativo á nomenclatura arancelaria e
estatística e ao arancel alfandegueiro común, estableceu
unha única nomenclatura, denominada «Nomenclatura
combinada», capaz de satisfacer asemade as exixencias
arancelarias e estatísticas. Sobre a base da nomenclatura
combinada, a Comisión estableceu un arancel integrado
das comunidades europeas, en diante denominado
«Taric».
O artigo 5 do citado regulamento establece que os
Estados membros poderán inserir, a partir das subpartidas NC, subdivisións que respondan a necesidades estatísticas nacionais e, a partir das subpartidas Taric, subdivisións que respondan a outras necesidades nacionais.
A normativa comunitaria reguladora das estatísticas
dos intercambios de bens da Comunidade e dos seus Estados membros con países terceiros e dos intercambios de
bens entre Estados membros faculta a estes para a toma
de información adicional a aquela requirida pola Comunidade co fin de dar resposta adecuada ás exixencias estatísticas nacionais distintas das propias comunitarias.
Neste sentido, o artigo 10.3 do Regulamento (CE) n.º
1172/95, do Consello, do 22 de maio de 1995, relativo ás
estatísticas dos intercambios de bens da Comunidade e
dos seus Estados membros con países terceiros, establece a posibilidade de que os Estados membros poidan
establecer, para responder ás necesidades nacionais, que
se mencionen no soporte da información estatística
outros datos ademais dos recollidos no artigo 10.1, sempre que a subministración destes datos sexa compatible
coas disposicións alfandegueiras relativas ao documento
único administrativo.
Adicionalmente, o artigo 9.2 do Regulamento (CE) n.º
638/04, do Parlamento Europeo e do Consello, do 31 de
marzo de 2004, sobre as estatísticas comunitarias de

