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centros deportivos, docentes, culturais ou outros
equipamentos equivalentes, implicará a obriga de
construír unha encrucillada a distinto nivel e o vala-
do da zona adxacente e, se é o caso, a supresión
do paso a nivel preexistente, cando o acceso a
aqueles implique a necesidade de cruzar unha liña
férrea ou dea orixe ó risco de provocar na práctica
ese cruzamento. A mencionada construcción e, se
é o caso, supresión, será custeada polo promotor
da urbanización ou establecemento. En calquera
caso a entidade promotora presentará un proxecto
específico dos seus accesos, incluídos os aspectos
de parcelación, rede viaria e servicios urbanos que
incidan sobre as zonas de dominio público, ser-
vidume e afección do ferrocarril.»

Disposición transitoria única.

As actuacións de supresión e protección dos pasos
a nivel establecidas nos puntos 2 e 4 do artigo 235
do Regulamento da Lei de ordenación dos transportes
terrestres, levaranse a cabo a medida que aquelas resul-
ten posibles en función das dispoñibilidades orzamen-
tarias, priorizándose, con carácter xeral, aquelas refe-
rentes a pasos a nivel dos que o momento de circulación
sexa máis elevado.

Dado en Madrid o 6 de xullo de 2001.

JUAN CARLOS R.

O ministro de Fomento,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
13866 REAL DECRETO 784/2001, do 6 de xullo,

polo que se modifican os anexos do Real
decreto 1396/1995, do 4 de agosto, modi-
ficado polo Real decreto 1754/1998, do 31
de xullo, para incorporar ó ordenamento xurí-
dico español a Directiva 2000/5/CE da Comi-
sión, do 25 de febreiro de 2000, relativa a
un segundo sistema xeral de recoñecemento
de formacións profesionais. («BOE» 171,
do 18-7-2001.)

A Directiva 92/51/CEE, do Consello, do 18 de xuño,
relativa a un segundo sistema xeral de recoñecemento
de formacións profesionais que completa a Directiva
89/48/CEE, foi incorporada ó ordenamento xurídico
español mediante o Real decreto 1396/1995, do 4 de
agosto, e prevé no seu artigo 15 o procedemento de
modificación dos anexos C e D por petición de calquera
Estado membro.

De acordo co dito procedemento, a Comisión Europea
promulgou as directivas 95/43/CE, do 20 de xullo, e
97/38/CE, do 20 de xuño, as cales foron traspostas
ó ordenamento xurídico español polo Real decreto
1754/1998, do 31 de xullo, que, pola súa vez, actualizou
os anexos do citado Real decreto 1396/1995.

Posteriormente, publicouse a Directiva 2000/5/CE
da Comisión, do 25 de febreiro, pola que se modifican
os anexos C e D da Directiva 92/51/CEE, en virtude
do procedemento antes mencionado e por proposta fun-
dada dos gobernos do Reino Unido e da República de
Austria.

Dado que os anexos que se modifican pola Directiva
2000/5/CE da Comisión están recollidos integramente
nos anexos do Real decreto 1396/1995, resulta nece-
sario reflectir toda modificación que se faga neles, que

actualmente se encontran agrupados no anexo B do Real
decreto 1754/1998, do 31 de xullo, que modificou o
anterior.

Na súa virtude, por proposta dos ministros de Edu-
cación, Cultura e Deporte, Traballo e Asuntos Sociais,
Sanidade e Consumo, Medio Ambiente e Ciencia e Tec-
noloxía, de acordo co Consello de Estado e logo da deli-
beración do Consello de Ministros na súa reunión do
día 6 de xullo de 2001,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación dos anexos do Real decreto
1396/1995, do 4 de agosto, modificado polo Real
decreto 1754/1998, do 31 de xullo.

Para levar a cabo a transposición da Directiva
2000/5/CEE da Comisión, do 25 de febreiro de 2000,
por este real decreto modifícanse os anexos II e III do
Real decreto 1396/1995, do 4 de agosto, polo que se
regula un segundo sistema xeral de recoñecemento de
formacións profesionais dos Estados membros da Unión
Europea e dos demais Estados signatarios do Acordo
sobre o Espacio Económico Europeo e se complementa
o establecido no Real decreto 1665/1991, do 25 de
outubro. Os ditos anexos son os que están recollidos
no anexo B do Real decreto 1754/1998, do 31 de xullo.

1. O anexo II do Real decreto 1396/1995, do 4
de agosto, na súa redacción dada polo Real decreto
1754/1998, do 31 de xullo, quedará modificado como
segue:

a) No punto 1, «Ámbito paramédico e de pedagoxía
social», tralo parágrafo d), «Nos Países Baixos, as for-
macións de asistente en medicina veterinaria (‘‘Diere-
nartassistent’’)», engadirase o seguinte parágrafo:

«e) En Austria, as formacións básicas especia-
lizadas en enfermería pediátrica e en enfermería
psiquiátrica.»

b) No parágrafo primeiro do punto 5, «Formacións
no Reino Unido recoñecidas como ‘‘National Vocational
Qualifications’’ ou como ‘‘Scottish Vocational Qualifica-
tions’’», introdúcense as seguintes modificacións:

Suprímense os ciclos de formación seguintes: traba-
llador social autorizado («Approved social worker-Mental
Health») e axente de marcas («Trade mark agent»).

Engádese como último título o ciclo de formación
de especialista en xestión de residuos («Certified tech-
nically competent person in waste management»).

Suprímese o enunciado «ou aprobadas ou recoñe-
cidas como equivalentes polo ‘‘National Council form
Vocational Qualifications’’».

2. O anexo III do Real decreto 1396/1995, do 4
de agosto, na súa redacción dada polo Real decreto
1754/1998, do 31 de xullo, quedará modificado como
segue:

No primeiro punto («No Reino Unido») suprímese o
enunciado «polo ‘‘National Council for Vocational Qua-
lifications’’».

Disposición derradeira única. 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 6 de xullo de 2001.

JUAN CARLOS R.

O ministro da Presidencia,

JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ


