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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN E CIENCIA

 14332 CORRECCIÓN de erros do Real decreto 
276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproba 
o Regulamento de ingreso, accesos e adquisi-
ción de novas especialidades nos corpos 
docentes a que se refire a Lei orgánica 2/2006, 
do 3 de maio, de educación, e se regula o 
réxime transitorio de ingreso a que se refire a 
disposición transitoria decimo sétima da citada 
lei. («BOE» 178, do 26-7-2007.)

Advertidos erros no Real decreto 276/2007, do 23 de 
febreiro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, 
accesos e adquisición de novas especialidades nos cor-
pos docentes a que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de 
maio, de educación, e se regula o réxime transitorio de 
ingreso a que se refire a disposición transitoria decimo 
sétima da citada lei, publicado no «Boletín Oficial del 
Estado», suplemento en lingua galega número 6, do 16 de 
marzo de 2007, procédese a efectuar as oportunas rectifi-
cacións:

Na páxina 921, segunda columna, no artigo 37, pará-
grafo segundo, última liña, onde di «... de cada corpo de 
orixe», debe dicir: «... de cada corpo de orixe, conforme a 
repartición territorial que corresponda a cada Administra-
ción educativa convocante.».

Na páxina 922, primeira columna, no número 3 do 
artigo 39, onde di: «... e permanecerán no mesmo destino 
que ocupasen no corpo de procedencia.», debe dicir: «... e 
permanecerán, a excepción do corpo de catedrático de 
Música e Artes Escénicas, no mesmo destino que ocupa-
sen no corpo de procedencia, sempre que este destino 
sexa do ámbito da Administración educativa convo-
cante.». 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO E COMERCIO

 14334 CORRECCIÓN de erros do Real decreto 661/2007, 
do 25 de maio, polo que se regula a actividade 
de produción de enerxía eléctrica en réxime 
especial. («BOE» 178, do 26-7-2007.)

Advertido erro no Real decreto 661/2007, do 25 de 
maio, polo que se regula a actividade de produción de 
enerxía eléctrica en réxime especial, publicado no «Bole-
tín Oficial del Estado», suplemento en lingua galega núm. 
15, do 1 de xuño de 2007, na súa redacción dada pola 
corrección de erros do devandito real decreto, publicada 
no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en lingua 
galega número 21, do 26 de xullo de 2007, procédese a 
efectuar a oportuna rectificación:

Na páxina 1939, primeira columna, no artigo 22, 
número 1, parágrafo primeiro, onde di: «…que non 
poderá ser inferior a seis meses…», debe dicir: «…que 
non poderá ser inferior a doce meses…». 

MINISTERIO
 DE SANIDADE E CONSUMO

 14404 ORDE SCO/2274/2007, do 23 de xullo, pola que 
se modifica o anexo do Real decreto 2002/1995, 
do 7 de decembro, polo que se aproba a lista 
positiva de aditivos edulcorantes autorizados 
para o seu uso na elaboración de produtos ali-
menticios, así como as súas condicións de uti-
lización. («BOE» 179, do 27-7-2007.)

O Real decreto 2002/1995, do 7 de decembro, polo 
que se aproba a lista positiva de aditivos edulcorantes 
autorizados, para o seu uso na elaboración de produtos 
alimenticios, así como as súas condicións de utilización, 
incorpora ao noso ordenamento xurídico interno a 
Directiva 94/35/CE do Parlamento Europeo e do Conse-
llo, do 30 de xuño de 1994, relativa aos edulcorantes 
utilizados nos produtos alimenticios. Este real decreto 
foi modificado en varias ocasións, a última a través do 
Real decreto 2197/2004, do 25 de novembro, polo que se 
modifica o Real decreto 2002/1995, do 7 de decembro.

A Directiva 2006/52/CE do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 5 de xullo de 2006, pola que se modifica a 
Directiva 95/2/CE relativa a aditivos alimentarios distintos 
dos colorantes e edulcorantes e a Directiva 94/35/CE rela-
tiva aos edulcorantes utilizados nos produtos alimenti-
cios, introduce cambios na lexislación de aditivos pola 
autorización de uso dun novo edulcorante, eritritol (E-968).

Mediante esta disposición trasponse parcialmente ao 
ordenamento xurídico interno a Directiva 2006/52/CE do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de xullo de 2006, 
no que corresponde ás modificacións da Directiva 94/35/CE.

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

Esta orde dítase de conformidade co establecido na 
disposición derradeira primeira do Real decreto 2002/1995, 
do 7 de decembro.

Na súa virtude, de acordo co Consello de Estado, dis-
poño:

Artigo único. Modificación do anexo do Real decreto 
2002/1995, do 7 de decembro, polo que se aproba a 
lista positiva de aditivos edulcorantes autorizados, 
para o seu uso na elaboración de produtos alimenti-
cios, así como as súas condicións de utilización.

O anexo do Real decreto 2002/1995, do 7 de decem-
bro, polo que se aproba a lista positiva de aditivos edulco-
rantes autorizados para o seu uso na elaboración de pro-
dutos alimenticios, así como as súas condicións de 
utilización, modifícase nos seguintes termos:

Un. Engádese «E-968» na primeira columna da sec-
ción relativa aos aditivos «E-420 a E-967».

Dous. Engádese «Eritritol» na segunda columna da 
sección relativa aos aditivos «E-420 a E-967».

Disposición derradeira primeira. Incorporación de 
dereito da Unión Europea.

Mediante esta orde incorpórase parcialmente ao 
dereito español a Directiva 2006/52/CE do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 5 de xullo de 2006, pola que se 
modifica a Directiva 95/2/CE relativa a aditivos alimenta-
rios distintos dos colorantes e edulcorantes e a Directiva 
94/35/CE relativa aos edulcorantes utilizados nos produ-
tos alimenticios.


