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servizo postal universal, nos termos fixados neste 
regulamento.

Estes compromisos poderán ser desagregados, 
nos ámbitos urbano, intraprovincial e interprovin-
cial, respectando, en todo caso, os globais fixados 
neste regulamento.

2. O control de calidade do funcionamento, 
que corresponderá á Subsecretaría de Fomento, 
será efectuado, como mínimo, unha vez ao ano e de 
maneira independente, por entidades externas sen 
vínculo ningún co operador do servizo postal uni-
versal, nas condicións establecidas polas normas 
técnicas que sobre a materia fosen publicadas polo 
Diario Oficial de la Unión Europea de acordo co esta-
blecido no artigo 17.4 da Lei 24/1998, do 13 de xullo.

Os resultados figurarán en informes publicados, 
polo menos, unha vez ao ano e serán postos á dis-
posición do Consello Asesor Postal.

3. A Subsecretaría de Fomento poderá estable-
cer excepcións ás normas de calidade cando o xus-
tifiquen situacións excepcionais, por motivos de 
infraestrutura ou de xeografía.

O operador ao cal se lle encomendou a presta-
ción do servizo postal universal deberá comunicar á 
Subsecretaría de Fomento estas excepcións para a 
súa aprobación.

4. Unha desviación negativa de calquera dos 
resultados obtidos anualmente respecto aos prazos 
medios de expedición establecidos, tendo en conta 
os erros estatísticos, dará lugar a minoracións da 
contía anual de financiamento público do servizo 
postal universal, que se determinarán de acordo co 
seguinte procedemento.

Para cada produto (cartas e tarxetas postais, 
xiros e paquetes) e prazo medio establecido (D+3 e 
D+5) calcularase a desviación ou diferenza entre o 
obxectivo e o resultado obtido. Dado que o resul-
tado leva implícito un erro estatístico, considerarase 
como resultado obtido, para efectos de cálculo, o 
límite superior do intervalo de confianza.

O importe da minoración para cada un dos 
obxectivos incumpridos de cartas ou tarxetas pos-
tais será o resultado de multiplicar a desviación polo 
0,035 por mil dos ingresos netos de explotación 
obtidos pola prestación do servizo de cartas e tarxe-
tas postais nacionais ordinarias.

O importe da minoración para cada un dos 
obxectivos incumpridos no caso do xiro e dos 
paquetes postais será o resultado de multiplicar a 
desviación polo 0,1 por mil dos ingresos netos de 
explotación obtidos pola prestación dos servizos de 
xiro e/ou de paquetes postais, respectivamente.

A minoración total, que será a suma dos impor-
tes da minoración de cada un dos obxectivos incum-
pridos, non poderá exceder o importe máximo esta-
blecido para as sancións por faltas moi graves no 
artigo 42.1 da Lei 24/1998, do 13 de xullo.

5. Sen prexuízo do establecido no punto ante-
rior, a desviación en máis dun 5 por 100 nas porcen-
taxes fixadas para os prazos de expedición determi-
nará o limiar de incumprimento, cuxo efecto deberá 
terse en conta para efectos de infraccións e san-
cións.

6. O sistema de cálculo das minoracións da 
contía anual do financiamento público por incumpri-
mento dos prazos de expedición, así como as por-
centaxes establecidas, poderán ser modificados por 
orde do ministro de Fomento.»

Disposición transitoria primeira. Prazo de adaptación 
aos novos sistemas de repartición postal.

Cando as condicións en que se estea realizando a 
repartición dos envíos postais ordinarios na data de 
entrada en vigor deste real decreto difiran das estableci-
das nel, os usuarios e o operador designado para prestar 
o servizo postal universal terán un prazo de dous anos, 
contado desde a dita data, para a súa adaptación.

Disposición transitoria segunda. Fases na implantación 
dos prazos de expedición.

Os prazos de expedición e normas de regularidade, no 
ámbito nacional, establecidos no artigo 45.2, serán exixi-
bles desde o 1 de xaneiro de 2009.

Co fin de que o operador que presta o servizo postal 
universal poida adaptar os seus sistemas operativos para 
a consecución destes obxectivos, establécese unha fase 
transitoria durante o exercicio 2008, en que os prazos de 
expedición e as normas de regularidade exixibles serán 
os seguintes:

a) Para cartas e tarxetas postais, un prazo de D+3, 
que se deberá cumprir para o 92 por 100 destes envíos. 
Este cumprimento deberá alcanzar o 98,5 por 100 dos 
envíos no prazo D+5.

b) Para paquetes postais de ata 10 quilogramos de 
peso, un prazo de D+3 no 75 por 100 dos envíos e de D+5 
no 90 por 100.

c) Para os xiros, o prazo será de D+3 nun 93 por 100 
e de D+5 nun 98 por 100.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou 
inferior rango se opoñan ao establecido neste real decreto 
e, en particular, o disposto nos puntos 9.1.1; 9.3; 9.4 e 10 
do Plan de prestación do servizo postal universal, apro-
bado por Acordo de Consello de Ministros do 10 de marzo 
de 2000.

Disposición derradeira única. 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 20 de abril de 2007.

JUAN CARLOS R.

  A ministra de Fomento,
MAGDALENA ÁLVAREZ ARZA 

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 9415 ORDE PRE/1263/2007, do 8 maio, pola que se 

modifica o anexo II do Real decreto 1275/2003, 
do 10 de outubro, relativo aos complementos 
alimenticios. («BOE» 111, do 9-5-2007.)

Mediante o Real decreto 1275/2003, do 10 de outubro, 
relativo aos complementos alimenticios, incorporouse ao 
noso ordenamento xurídico a Directiva 2002/46/CE do Par-
lamento Europeo e do Consello, do 10 de xuño de 2002, 
relativa á aproximación das lexislacións dos Estados 
membros en materia de complementos alimenticios.
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O Real decreto 1275/2003, do 10 de outubro, establece 
nos seus anexos I e II as vitaminas e minerais, así como as 
substancias vitamínicas e sales minerais que se poden uti-
lizar na fabricación dos complementos alimenticios.

Recentemente, a Autoridade Europea de Seguranza 
Alimentaria emitiu e publicou unha avaliación científica 
favorable relativa a determinadas substancias vitamínicas 
e sales minerais.

Por isto, a Comisión Europea adoptou a Directiva 
2006/37/CE da Comisión, do 30 de marzo de 2006, pola que 
se modifica o anexo II da Directiva 2002/46/CE do Parla-
mento Europeo e do Consello, en canto á inclusión de 
determinadas substancias.

Mediante esta orde trasponse ao ordenamento xurí-
dico interno a Directiva 2006/37/CE da Comisión, do 30 de 
marzo de 2006, de acordo co establecido na disposición 
derradeira terceira do Real decreto 1275/2003, do 10 de 
outubro.

Na súa tramitación foron oídos os sectores afectados, 
consultadas as comunidades autónomas, e emitiu informe 
preceptivo a Comisión Interministerial para a Ordenación 
Alimentaria.

Na súa virtude, por proposta das ministras de Sani-
dade e Consumo e de Agricultura, Pesca e Alimentación, 
de acordo co Consello de Estado, dispoño:

Artigo único. Modificación do Real decreto 1275/2003, do 
10 de outubro, relativo aos complementos alimenticios.

O anexo II do Real decreto 1275/2003, do 10 de outu-
bro, relativo aos complementos alimenticios, modifícase 
do modo seguinte:

Un. O punto 10 da sección A «Substancias vitamíni-
cas», queda redactado da seguinte maneira:

«10. Folato:
a) Ácido teroilmonoglutámico.
b) L-metilfolato cálcico.»

Dous. Na sección B «Sales minerais», engádese, 
antes de «Acetato de zinc», a liña seguinte:

«Bisglicinato ferroso.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa 
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 8 de maio de 2007.–A vicepresidenta primeira 
do Goberno e ministra da Presidencia, María Teresa Fer-
nández de la Vega Sanz. 

 9510 ORDE PRE/1275/2007, do 8 de maio, pola que 
se modifica o anexo do Real decreto 956/2002, 
do 13 de setembro, polo que se aproban as 
substancias que se poden engadir para fins de 
nutrición específicos nos preparados alimenti-
cios destinados a unha alimentación especial 
(dietéticos). («BOE» 112, do 10-5-2007.)

O Real decreto 956/2002, do 13 de setembro, polo 
que se aproban as substancias que se poden engadir 
para fins de nutrición específicos nos preparados ali-
menticios destinados a unha alimentación especial 
(dietéticos), establece a lista de substancias que se 
poden engadir para fins de nutrición específicos aos 
alimentos destinados a unha alimentación especial 
(dietéticos), regulados polo Real decreto 2685/1976, do 

16 de outubro, polo que se aproba a regulamentación 
técnico-sanitaria para a elaboración, circulación e 
comercio de preparados alimenticios para réximes 
dietéticos e/ou especiais, incorporando ao noso ordena-
mento xurídico a Directiva 2001/15/CE da Comisión, do 15 
de febreiro de 2001, sobre substancias que se poden enga-
dir para fins de nutrición específicos en alimentos destina-
dos a unha alimentación especial.

O citado real decreto establece no seu único anexo a 
lista de substancias químicas que se poden engadir aos 
alimentos destinados a unha alimentación especial, espe-
cificando as categorías e condicións de uso.

A disposición derradeira segunda do  Real decre to 
956/2002, do 13 de setembro, habilita os ministros propo-
ñentes, no ámbito das súas competencias, para ditar as 
disposicións necesarias para o desenvolvemento do esta-
blecido no real decreto citado, e en particular para actuali-
zar o seu anexo.

Este anexo foi actualizado mediante a Orde PRE/3520/2004, 
do 29 de outubro de 2004, incorporando ao noso ordena-
mento xurídico interno a Directiva 2004/5/CE do Comisión, 
do 20 de xaneiro de 2004, pola que se modifica a Directiva 
2001/15/CE co fin de incluír determinadas substancias no 
anexo.

No momento da adopción da Directiva 2001/15/CE da 
Comisión, do 15 de febreiro de 2001, non se puideron 
incluír no seu anexo unha serie de substancias químicas 
engadidas para fins de nutrición específicos en alimentos 
destinados a unha alimentación especial comercializados 
nalgúns Estados membros, porque non foran avaliadas 
polo Comité Científico da Alimentación Humana (CCHA).

A Comisión Europea adoptou recentemente a 
Di recti va 2006/34/CE da Comisión, do 21 de marzo de 2006, 
pola que se modifica o anexo da Directiva 2001/15/CE en 
canto á inclusión de determinadas substancias, co fin de 
incluír no anexo as substancias químicas que foron avalia-
das desde entón pola Autoridade Europea de Seguranza 
Alimentaria e que recibiron unha avaliación científica favo-
rable.

Por conseguinte, resulta necesario incorporar a men-
cionada Directiva 2006/34/CE da Comisión, do 21 de marzo 
de 2006, ao ordenamento xurídico interno, o que se realiza 
mediante esta orde incorporando estas novas substancias 
ao anexo.

Na elaboración desta disposición foron oídos os secto-
res afectados, consultadas as comunidades autónomas e 
emitiu informe preceptivo a Comisión Interministerial para 
a Ordenación Alimentaria.

Na súa virtude, por proposta dos ministros de Sani-
dade e Consumo, de Agricultura, Pesca e Alimentación e 
de Industria, Turismo e Comercio, de acordo co Consello de 
Estado, dispoño:

Artigo único. Modificación do  anexo do  Real decreto 
956/2002, do 13 de setembro, polo que se aproban as 
substancias que se poden engadir para fins de nutri-
ción específicos nos preparados alimenticios destina-
dos a unha alimentación especial (dietéticos).

Modifícase o anexo do  Real decreto 956/2002, do 13 de 
setembro, polo que se aproban as substancias que se 
poden engadir para fins de nutrición específicos nos prepa-
rados alimenticios destinados a unha alimentación espe-
cial (dietéticos), da maneira que se expresa no anexo desta 
orde.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor o día seguinte ao da súa 
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 8 de maio de 2007.–A vicepresidenta primeira 
do  Goberno e ministra da Presidencia, María Teresa Fer-
nández de la Vega Sanz. 


