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MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

21492 CORRECCIÓ d’errades al Reial decret
865/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de reconeixement de l’estatut
d’apàtrida. («BOE» 276, de 17-11-2001.)

Havent observat errades en el text del Reial decret
865/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Regla-
ment de reconeixement de l’estatut d’apàtrida, publicat
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 174, del 21,
i en el suplement en català número 13, de 16 d’agost
de 2001, es procedeix a fer-ne les modificacions opor-
tunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 1642, Preàmbul, columna esquerra, parà-
graf cinquè, línia tretze, on diu: «... la singularitat de l’a-
patrídia i...» ha de dir: «... la singularitat de la condició
d’apàtrida i...»

A la pàgina 1642, columna dreta, disposició final pri-
mera, apartat 1, línia primera, on diu: «... apartat 3 de
l’article 2...», ha de dir: «... article 3...»

A la pàgina 1642, columna dreta, disposició final pri-
mera, apartat 2, línia primera, on diu: «... un nou paràgraf,
‘‘i’’...», ha de dir: «... un nou paràgraf, ‘‘j’’...».

A la pàgina 1642, columna dreta, disposició final pri-
mera, apartat 2, línia tercera, on diu: «i)...», ha de dir:
«j)...».

A la pàgina 1642, Reglament, article 2, apartat 2,
quarta línia, on diu: «... determinants de l’apatrídia.», ha
de dir: «... determinants de l’estatut d’apàtrida.».

A la pàgina 1643, article 6, apartat 2, on diu: «...
procediment d’apatrídia», ha de dir: «... procediment de
reconeixement de l’estatut d’apàtrida...».

A la pàgina 1643, article 7, apartat 2, última línia,
on diu: «... per determinar la situació d’apatrídia.», ha
de dir: «... per determinar l’estatut d’apàtrida.».

21717 REIAL DECRET 1230/2001, de 8 de novem-
bre, pel qual s’aprova la Reglamentació tec-
nicosanitària per a l’elaboració, la circulació
i la venda de les olives de taula. («BOE» 279,
de 21-11-2001.)

La Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració,
la circulació i la venda de les olives de taula va ser apro-
vada pel Reial decret 1074/1983, de 25 de març.

Els avenços científics i tècnics duts a terme des de
1983 en un sector tan dinàmic i especialitzat han donat
lloc al fet que la reglamentació hagi quedat desfasada
i obsoleta.

D’altra banda, l’àmplia gamma de tipus, elaboracions,
tractaments, preparacions i presentacions, després de
l’experiència adquirida, n’aconsellen la simplificació; així
mateix, el ventall de defectes i toleràncies és difícil d’a-
plicar des del punt de vista analític, ja que ocasiona
problemes d’índole pràctica, per la qual cosa és acon-
sellable modificar la Reglamentació tecnicosanitària.

Mitjançant aquesta modificació es pretén adequar
aquesta normativa a la legislació horitzontal, pel que fa
als additius, que regula el Reial decret 3177/1983, de
16 de novembre, pel qual s’aprova la Reglamentació
tecnicosanitària d’additius alimentaris i disposicions con-
cordants; alhora, s’actualitza l’etiquetatge per adaptar-lo
al Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual

s’aprova la Norma general d’etiquetatge, presentació i
publicitat dels productes alimentaris, modificat pel Reial
decret 238/2000, de 18 de febrer, així com als aspectes
relatius al contingut efectiu dels productes alimentaris
envasats transposats a la legislació nacional pel Reial
decret 723/1988, de 24 de juny.

Així mateix, s’han tingut en compte el Reial decret
202/2000, d’11 de febrer, pel qual s’estableixen les
normes relatives als manipuladors d’aliments; el Reial
decret 2207/1995, de 28 de desembre, pel qual s’es-
tableixen les normes d’higiene relatives als productes
alimentaris; el Reial decret 50/1993, de 15 de gener,
pel qual es regula el control oficial dels productes ali-
mentaris, així com les normes del CODEX i el Consell
Oleícola Internacional, procurant acomplir els compro-
misos adquirits en aquesta matèria.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.10a, 13a i 16a de la Constitució
espanyola i d’acord amb el que estableixen els articles
38 i 40.2 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general
de sanitat.

Aquesta disposició ha estat sotmesa al procediment
d’informació en matèria de normes i reglamentacions
tècniques i reglaments, relatius als serveis de la societat
de la informació, que preveu la Directiva 98/34/CEE,
del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de juny, per
la qual s’estableix un procediment d’informació en matè-
ria de normes i reglamentacions tècniques, incorporada
a l’ordenament jurídic intern pel Reial decret
1337/1999, de 31 de juliol.

En la seva tramitació han estat consultades les comu-
nitats autònomes, així com els sectors afectats, i la
Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària
n’ha emès l’informe preceptiu.

En virtut d’això, a proposta del vicepresident segon
del Govern per a Afers Econòmics i ministre d’Economia,
dels ministres d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de Sani-
tat i Consum i amb la deliberació prèvia del Consell de
Ministres en la reunió del dia 8 de novembre de 2001,

D I S P O S O :

Article únic. Objecte.

S’aprova la Reglamentació tecnicosanitària per a l’e-
laboració, la circulació i la venda de les olives de taula.

Disposició addicional única. Clàusula de reconeixe-
ment mutu.

Les exigències d’aquesta Reglamentació no s’apli-
quen als productes legalment elaborats o comercialitzats
en la resta d’estats membres de la Unió Europea ni als
productes originaris dels països membres de l’Associació
Europea de Lliure Comerç, d’acord amb el que estableix
el Protocol 4 de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

Els productes esmentats poden ser comercialitzats
a Espanya, sense perjudici del que disposa l’article 30
del Tractat de la Unió Europea, l’article 13 de l’Acord
sobre l’Espai Econòmic Europeu.

Disposició transitòria única. Pròrroga de comercialit-
zació.

Durant dotze mesos després de l’entrada en vigor
d’aquesta norma es poden elaborar, etiquetar i comer-
cialitzar olives de taula que, complint les disposicions
vigents a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, no
s’ajustin al que s’hi disposa.


