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plementada cunha serie de normas de dereito substan-
tivo e fiscal que teñen como finalidade garanti-la neu-
tralidade dos cambios de titularidade das participacións
sempre que esta teña lugar entre persoas xurídico-pú-
blicas do Estado. O fundamento destas modulacións que
se impoñen sobre relacións xurídicas e estatutos sociais
existentes ó entrar en vigor este precepto, entre elas
as relativas ós dereitos de adquisición preferente ou ó
mantemento dos negocios xurídicos, é claro. En con-
creto, como verdadeiros actos de reordenación de par-
ticipacións societarias dentro do sector público estatal,
os cambios de titularidade que se produzan por razón
deste precepto entre entidades públicas non son outra
cousa que un efecto reflexo do cambio do órgano ou
entidade con competencia administrativa para exerce-las
facultades inherentes á titularidade de tales participa-
cións. Neste sentido, un cambio de adscrición executado
en virtude desta norma non supón alteración dos niveis
de solvencia ou seguridade das relacións xurídicas nas
sociedades participadas, nin implica a entrada dun ter-
ceiro alleo ó ámbito societario, senón que, polo contrario,
soamente supón un cambio do órgano competente con
mantemento da titularidade estatal.

Artigo único. Modificación da Lei do patrimonio do
Estado.

Introdúcese un artigo 104 bis no texto articulado da
Lei de bases do patrimonio do Estado, aprobado polo
Decreto 1022/1964, do 15 de abril, coa seguinte redac-
ción:

«1. O Consello de Ministros, mediante acordo
adoptado por proposta do ministro de Facenda,
poderá acorda-la incorporación de participacións
accionariais de titularidade da Administración xeral
do Estado á Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, ou desta a aquela. Igualmente, poderá
acordarse, por proposta conxunta do ministro de
Facenda e do ministro do departamento ó que
estean adscritos os respectivos organismos públi-
cos ou entidades de dereito público, a incorpora-
ción de participacións accionariais de titularidade
dos ditos organismos ou entidades á Sociedad Esta-
tal de Participaciones Industriales ou á Adminis-
tración xeral do Estado. No caso de sociedades
mercantís constituídas a partir da transformación
dun organismo público ou entidade de dereito
público con posterioridade ó 1 de xaneiro do ano
2001, a proposta ó Consello de Ministros será efec-
tuada, en todo caso, polo ministro de Facenda e
o ministro ó que estivese adscrito o organismo ou
entidade transformado.

En todos estes casos, o acordo do Consello de
Ministros adoptarase logo do informe da Comisión
Delegada do Goberno para Asuntos Económicos.

A atribución efectuada legal ou regulamentaria-
mente para que o exercicio da titularidade do Esta-
do e das competencias inherentes a ela sobre deter-
minadas participacións sexan exercidas por deter-
minado órgano ou entidade, entenderase substi-
tuída a favor da entidade ou órgano que reciba
tales participacións. Neste sentido, nos acordos que
se adopten poderanse preve-los termos e condi-
cións cos que a entidade á que se incorporan as
sociedades se subroga nas relacións xurídicas,
dereitos e obrigas que a entidade transmitente
manteña con tales sociedades.

2. Para os efectos do disposto neste artigo, a
Administración xeral do Estado ou a Sociedad Esta-
tal de Participaciones Industriales adquirirán o ple-
no dominio das accións recibidas desde a adopción
do acordo correspondente; a súa copia será título
acreditativo da nova titularidade, xa sexa para efec-

tos do cambio das anotacións en conta e en accións
nominativas, como para efectos de calquera outra
actuación administrativa, societaria e contable que
sexa preciso realizar. As participacións accionariais
recibidas rexistraranse na contabilidade do novo
titular polo mesmo valor contable que tiñan no ante-
rior titular na data do dito acordo.

3. As operacións de cambio de titularidade e
reordenación interna no sector público estatal que
se realicen en execución deste artigo non estarán
suxeitas á lexislación do mercado de valores nin
ó réxime de oferta pública de adquisición e non
darán lugar ó exercicio de dereitos de tenteo, retrac-
to ou calquera outro dereito de adquisición pre-
ferente que estatutaria ou contractualmente pui-
deran ter sobre estas participacións outros accio-
nistas das sociedades as participacións dos cales
sexan transferidas ou, se é o caso, terceiros a esas
sociedades. Adicionalmente, a mera transferencia
e reordenación de participacións societarias que
se realice en aplicación desta norma non poderá
ser entendida como causa de modificación ou de
resolución das relacións xurídicas que manteñan
tales sociedades.

4. Tódalas operacións societarias, cambios de
titularidade e actos derivados da execución deste
artigo estarán exentos de calquera tributo estatal,
incluídos os tributos cedidos ás comunidades autó-
nomas ou local, sen que neste último caso proceda
a compensación a que se refire o primeiro parágrafo
do número 2 do artigo 9 da Lei 39/1988, do 28
de decembro, reguladora das facendas locais.

5. Os aranceis dos fedatarios públicos e rexis-
tradores da propiedade e mercantís que interveñan
os actos derivados da execución desta norma redu-
ciranse nun 90 por 100.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ó da súa publi-
cación no «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,

que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 14 de maio de 2001.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERIO DE SANIDADE

E CONSUMO

9569 REAL DECRETO 485/2001, do 4 de maio,
polo que se modifica o Real decreto
2001/1995, do 7 de decembro, polo que se
aproba a lista positiva de aditivos colorantes
autorizados para o seu uso na elaboración de
productos alimenticios, así como as súas con-
dicións de utilización. («BOE» 122, do
22-5-2001.)

A Directiva 94/36/CE do Parlamento Europeo e do
Consello, do 30 de xuño, relativa ós colorantes utilizados
nos productos alimenticios, incorporouse ó ordenamento
xurídico español mediante o Real decreto 2001/1995,
do 7 de decembro, polo que se aproba a lista positiva
de aditivos colorantes autorizados para o seu uso na
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elaboración de productos alimenticios, así como as súas
condicións de utilización.

Con data 25 de maio de 2000, publicouse no «Diario
Oficial das Comunidades Europeas» unha rectificación
da citada directiva. Conforme o indicado no artigo
19.2.b) do Real decreto 1511/1986, do 6 de xuño, de
ordenación do Diario Oficial del Estado, cando se pro-
duzan erros ou omisións nunha norma, que supoñan
unha modificación do seu contido, emendaranse median-
te disposición do mesmo rango. Por iso, adécuase o
texto do Real decreto 2001/1995, do 7 de decembro,
á rectificación da Directiva comunitaria 94/36/CE
mediante a aprobación deste real decreto.

Na súa elaboración foron oídas as asociacións de con-
sumidores e os sectores afectados, e emitiu informe pre-
ceptivo a Comisión Interministerial para a Ordenación
Alimentaria.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Sanidade
e Consumo, de acordo co Consello de Estado e logo
de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión
do día 4 de maio de 2001,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do anexo IV do Real decreto
2001/1995, do 7 de decembro, polo que se aproba
a lista positiva de aditivos colorantes autorizados para
o seu uso na elaboración de productos alimenticios,
así como as súas condicións de utilización.

Na parte 2 do anexo IV: colorantes restrinxidos ós
usos previstos no presente anexo e mais no anexo III.

En lugar de: «E-123 Amaranto viños aromatiza-
dos, bebidas alcohólicas cun grao alcohólico inferior ó
15 por cento», léase: «E-123 Amaranto viños aroma-
tizados, bebidas espirituosas incluíndo os productos cun
grao alcohólico inferior ó 15 por cento».

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto díctase ó abeiro do establecido no
artigo 149.1.16.a da Constitución, e de acordo co dis-
posto no artigo 40.4 da Lei 14/1986, do 25 de abril,
xeral de sanidade.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 4 de maio de 2001.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Sanidade e Consumo,

CELIA VILLALOBOS TALERO

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
9943 REAL DECRETO 559/2001, do 25 de maio,

polo que se modifica o anexo I da Lei 3/1996,
do 10 de xaneiro, de medidas de control de
substancias químicas catalogadas susceptibles
de desvío para a fabricación ilícita de drogas,
e se inclúe na súa categoría 1 a substancia
denominada «norefedrina». («BOE» 126,
do 26-5-2001.)

A Directiva 92/109/CEE, do Consello, do 14 de
decembro, relativa á fabricación e posta no mercado

de determinadas substancias utilizadas para a fabrica-
ción ilícita de estupefacientes e substancias psicotró-
picas, que foi modificada pola Directiva 93/46/CEE, da
Comisión, impuxo ós estados membros da Unión Euro-
pea, e para o ámbito intracomunitario, a obriga de adop-
taren un conxunto de medidas de control, de natureza
administrativa, en relación coas substancias que inclúe
no seu anexo I.

Co fin de lle dar cumprimento á normativa comu-
nitaria, foi aprobada no ámbito interno español a Lei
3/1996, do 10 de xaneiro, de control de substancias
químicas catalogadas susceptibles de desvío para a fabri-
cación ilícita de drogas, e no seu anexo I incluíuse tamén
o contido do anexo I da Directiva 92/109/CEE antes
citada. Ó mesmo tempo, a disposición derradeira pri-
meira, 2.o da devandita lei habilita o Goberno para pro-
ceder á modificación dos seus anexos, co fin de adecua-lo
contido destes ó disposto nos convenios internacionais
e na lexislación comunitaria.

En marzo de 2000 a Comisión de Estupefacientes
das Nacións Unidas adoptou a decisión de incluí-la subs-
tancia denominada «norefedrina» no cadro I do anexo
á Convención das Nacións Unidas contra o Tráfico Ilícito
de Estupefacientes e Substancias Psicotrópicas, de
1988, a Comisión da UE considerou necesario aplica-la
dita decisión, e, por tanto, proceder a modifica-la cate-
goría 1 do anexo I da Directiva 92/109/CEE, do Con-
sello, co fin de incluír na citada categoría a referida subs-
tancia, así como adaptar algunhas denominacións, e os
códigos NC de tódalas substancias recollidas no citado
anexo, tanto da referida categoría 1, como das contidas
nas categorías 2 e 3, á nomenclatura actualmente en
uso, trala aprobación do Regulamento (CE) 2204/1999
da Comisión, do 12 de outubro, polo que se modifica
o anexo I do Regulamento (CEE) número 2658/87 do
Consello, relativo á nomenclatura arancelaria e estatís-
tica e o arancel aduaneiro común.

A referida modificación produciuse a través da Direc-
tiva 2001/8/CE, da Comisión, do 8 de febreiro (publi-
cada no Diario Oficial das Comunidades Europeas
do 9), pola que se substitúe o anexo I da Directi-
va 92/109/CEE do Consello, a cal, de acordo co previsto
no seu artigo 2, deberá ser transposta ó ordenamento
interno dos estados membros antes do 1 de marzo de
2001.

En cumprimento do establecido na devandita Direc-
tiva comunitaria 2001/8/CE, da Comisión, procede
modifica-lo anexo I da Lei 3/1996, do 10 de xaneiro,
o que se leva a cabo por este real decreto.

Na súa virtude, por proposta do vicepresidente pri-
meiro do Goberno e ministro do Interior e do Ministro
de Facenda, de acordo co Consello de Estado, e logo
de deliberación do Consello de Ministros, na súa reunión
do día 25 de maio de 2001,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do anexo I da Lei 3/1996,
do 10 de xaneiro, de control de substancias químicas
catalogadas susceptibles de desvío para a fabricación
ilícita de drogas.

De acordo coa disposición derradeira primeira, núme-
ro 2.o, da Lei 3/1996, do 10 de xaneiro, de control
de substancias químicas catalogadas susceptibles de
desvío para a fabricación ilícita de drogas, modifícase
o contido do anexo I da devandita lei, que queda subs-
tituído polo que se recolle como anexo I deste real
decreto.


