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ou condenado na Unión mediante sentenza penal firme 
conforme a lei.

TÍTULO VII

Disposicións xerais que rexen a interpretación
e a aplicación da Carta

ARTIGO 51

Ámbito de aplicación

1. As disposicións desta Carta están dirixidas ás ins-
titucións, órganos e organismos da Unión, dentro do res-
pecto do principio de subsidiariedade, así como aos Esta-
dos membros unicamente cando apliquen o dereito da 
Unión. Por conseguinte, estes respectarán os dereitos, 
observarán os principios e promoverán a súa aplicación, 
consonte as súas respectivas competencias e dentro dos 
límites das competencias que se lle atribúen á Unión nas 
demais partes da Constitución.

2. Esta Carta non amplía o ámbito de aplicación do 
dereito da Unión alén das competencias da Unión, nin 
crea ningunha competencia ou misión novas para a 
Unión, nin modifica as competencias e misións definidas 
nas demais partes da Constitución.

ARTIGO 52

Alcance e interpretación dos dereitos e principios

1. Calquera limitación do exercicio dos dereitos e 
liberdades recoñecidos pola presente Carta deberá ser 
establecida pola lei e respectar o contido esencial dos 
citados dereitos e liberdades. Dentro do respecto do prin-
cipio de proporcionalidade, só se poderán introducir limi-
tacións cando sexan necesarias e respondan efectiva-
mente a obxectivos de interese xeral recoñecidos pola 
Unión ou á necesidade de protección dos dereitos e liber-
dades dos demais.

2. Os dereitos recoñecidos pola presente Carta que 
se mencionan noutras partes da Constitución exerceranse 
nas condicións e dentro dos límites definidos por elas.

3. Na medida en que esta Carta conteña dereitos que 
correspondan a dereitos garantidos polo Convenio 
Europeo para a Protección dos Dereitos Humanos e das 
Liberdades Fundamentais, o seu sentido e alcance serán 
iguais aos que lles confire tal convenio. Esta disposición 
non obstará para que o dereito da Unión conceda unha 
protección máis extensa.

4. Na medida en que esta Carta recoñeza dereitos 
fundamentais resultantes das tradicións constitucionais 
comúns aos Estados membros, tales dereitos interpreta-
ranse en harmonía coas citadas tradicións.

5. As disposicións desta Carta que conteñan princi-
pios poderanse aplicar mediante actos lexislativos e exe-
cutivos adoptados polas institucións, órganos e organis-
mos da Unión, e por actos dos Estados membros cando 
apliquen o dereito da Unión, no exercicio das súas com-
petencias respectivas. Só se poderán alegar ante un 
órgano xurisdicional no que se refire á interpretación e 
control da legalidade de tales actos.

6. Teranse plenamente en conta as lexislacións e 
prácticas nacionais segundo o especificado nesta Carta.

7. As explicacións elaboradas para guiar na interpre-
tación da Carta dos Dereitos Fundamentais serán toma-
das debidamente en conta polos órganos xurisdicionais 
da Unión e dos Estados membros.

ARTIGO 53

Nivel de protección

Ningunha das disposicións desta Carta se poderá inter-
pretar como limitativa ou lesiva dos dereitos humanos e 
liberdades fundamentais recoñecidos, no seu respectivo 
ámbito de aplicación, polo dereito da Unión, o dereito 
internacional e os convenios internacionais de que son 
parte a Unión ou todos os Estados membros e, en particu-
lar, o Convenio Europeo para a Protección dos Dereitos 
Humanos e das Liberdades Fundamentais, así como polas 
constitucións dos Estados membros.

ARTIGO 54

Prohibición do abuso de dereito

Ningunha das disposicións desta Carta poderá ser 
interpretada no sentido de que implique un dereito cal-
quera a se dedicar a unha actividade ou a realizar un acto 
tendente á destrución dos dereitos ou liberdades recoñeci-
dos nesta Carta ou a limitacións máis amplas destes derei-
tos e liberdades que as previstas na presente Carta.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

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

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autoridades, 

que cumpran e fagan cumprir esta lei orgánica.

Palma de Mallorca, 30 de xullo de 2008.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
E MEDIO RURAL E MARIÑO

 13035 CORRECCIÓN de erros da Orde APA/863/2008, 
do 25 de marzo, pola que se modifican os anexos 
I, II, III e VI do Real decreto 824/2005, do 8 de 
xullo, sobre produtos fertilizantes. («BOE» 184, 
do 31-7-2008.)

Advertidos erros nos anexos da Orde APA/863/2008, 
do 25 de marzo, pola que se modifican os anexos I, II, III e 
VI do Real decreto 824/2005, do 8 de xullo, sobre produtos 
fertilizantes, publicada no BOE, suplemento en lingua 
galega núm. 6, do 1 de maio de 2008, procédese a emen-
dalos mediante as oportunas rectificacións:

No anexo I:

Páxina 590, punto 1.3., onde di: «Nota 2. -Os únicos 
axentes quelantes ou complexantes autorizados son os 
reflectidos nos puntos 1.3.6 ou 1.3.7, deste anexo, os cales 
se poderán denominar polas súas abreviaturas tamén alí 
indicadas»; debe dicir: «Nota 2. -Os únicos axentes que-
lantes ou complexantes autorizados son os reflectidos 
nos puntos 1.3.6 deste anexo, os cales se poderán deno-
minar polas súas abreviaturas tamén alí indicadas».

Páxina 591, punto 1.3.4, na columna 4, onde di: 
«Molibdeno (Mo) 00,2»; debe dicir: «Molibdeno (Mo) 
0,02».

Páxina 599, grupo 5:
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Número 07, columna 6, débese suprimir clase granu-

lométrica.

Número 08, columna 6, débese suprimir clase granu-

lométrica.

No anexo II, páxina 603, punto 2.3 c), onde di: «…no 
caso de produtos pertencentes aos tipos sinalados nos 
puntos 1.1 e 1.2 do anexo I»; debe dicir: «... no caso de 
produtos pertencentes aos tipos sinalados puntos 1.1, 1.2, 
3 e 4 do anexo I».

No anexo VI, páxina 606, onde di: 

2. MÉTODOS OFICIAIS DE ANÁLISE DOS PRODUTOS FERTILIZANTES MINERAIS
   

Nitróxeno (detección de nitratos)  Método 5
Orde do 30 de novembro de 1976

(BOE do 4 de xaneiro de 1977)

Nitróxeno total na cianamida cálcica con 
nitratos

Cianamida cálcica que conteña 
nitratos

Método 6 (b)
Orde do 18 de xullo de 1989

(BOE n.º 176, do 25 de xullo de 1989)
Transposición da Directiva
77/535/CEE. Método 2.3.2

 Debe dicir: 

2. MÉTODOS OFICIAIS DE ANÁLISE DOS PRODUTOS FERTILIZANTES MINERAIS
   

Nitróxeno (detección de nitratos)  Método 5
Orde do 30 de novembro de 1976

(BOE do 4 de xaneiro de 1977)

Nitróxeno total na cianamida cálcica 
sen nitratos

Cianamida cálcica exenta
 de nitratos

Método 6 (a)
Orde do 18 de xullo de 1989

(BOE n.º 176, do 25 de xullo de 1989)
Transposición da Directiva
77/535/CEE. Método 2.3.1

Nitróxeno total na cianamida cálcica 
con nitratos

Cianamida cálcica que
 conteña nitratos

Método 6 (b)
Orde do 18 de xullo de 1989

(BOE n.º 176, do 25 de xullo de 1989)
Transposición da Directiva
77/535/CEE. Método 2.3.2

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 13036 REAL DECRETO 1245/2008, do 18 de xullo, polo 

que se modifica a norma xeral de etiquetaxe, 
presentación e publicidade dos produtos alimen-
ticios, aprobada polo Real decreto 1334/1999, do 
31 de xullo. («BOE» 184, do 31-7-2008.)

O Real decreto 1334/1999, do 31 de xullo, ademais de 
incorporar ao ordenamento xurídico interno a Directi-
va 97/4/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 
de xaneiro de 1997, pola que se modifica a Directi-
va 79/112/CEE do Consello, relativa á aproximación das 
lexislacións dos Estados membros en materia de etique-
taxe, presentación e publicidade dos produtos alimenti-
cios destinados ao consumidor final, levou a cabo unha 
refundición da norma xeral de etiquetaxe, presentación e 
publicidade dos produtos alimenticios, aprobada polo 
Real decreto 212/1992, do 6 de marzo, e as súas posterio-
res modificacións, que quedaron derrogadas a partir da 
súa entrada en vigor.

A norma xeral foi modificada posteriormente en dis-
tintas ocasións con obxecto de incorporar ao ordena-
mento xurídico interno as disposicións das directivas 
comunitarias ulteriormente adoptadas nesta materia. En 
concreto, mediante o Real decreto 2220/2004, do 26 de 
novembro, polo que se modifica a norma xeral de etique-
taxe, presentación e publicidade dos produtos alimenti-

cios, aprobada polo Real decreto 1334/1999, do 31 de 
xullo, engadiuse un novo anexo V na norma xeral.

Por outra parte, aprobouse recentemente a Directi-
va 2007/68/CE da Comisión, do 27 de novembro de 2007, 
que modifica o anexo III bis da Directiva 2000/13/CE, do 
Parlamento Europeo e do Consello, polo que se refire a 
determinados ingredientes alimentarios.

Nos considerandos da citada directiva establécese 
que, segundo o criterio da Autoridade Europea de Segu-
ranza Alimentaria (EFSA) e demais información dispoñi-
ble, se pode concluír que, en circunstancias concretas, 
determinados ingredientes ou substancias, derivados dos 
ingredientes enumerados no anexo III bis da Directi-
va 2000/13/CE, é pouco probable que causen reaccións 
adversas en individuos sensibles, polo que se considera 
que os ingredientes ou substancias derivados dos ditos 
ingredientes se deben excluír permanentemente do 
citado anexo III bis.

Estas circunstancias fan necesario adoptar as disposi-
cións oportunas co obxecto de adaptar o ordenamento 
xurídico interno ás disposicións da Directiva 2007/68/CE 
da Comisión, do 27 de novembro de 2007, polo que a tra-
vés deste real decreto se procede á súa transposición.

Esta norma ten carácter básico e dítase ao abeiro do 
disposto no artigo 149.1.13.ª e 16.ª da Constitución, que 
atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de 
bases e coordinación da planificación xeral da actividade 
económica e de bases e coordinación xeral da sanidade, 
respectivamente, e de conformidade co artigo 40.2 da
Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade.


