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de pleno dereito, en situación de alta neles, para
efectos de accidentes de traballo e enfermidades
profesionais e desemprego, aínda que o seu empre-
sario incumprise as súas obrigas ó respecto. Igual
norma aplicarase para os exclusivos efectos da asis-
tencia sanitaria por enfermidade común, materni-
dade, risco durante o embarazo e accidente non
laboral.»

Disposición derradeira quinta. Habilitación para desen-
volvemento regulamentario.

Facúltanse os ministros de Traballo e Asuntos Sociais
e de Sanidade e Consumo para dictar cantas disposicións
de carácter xeral resulten necesarias para a aplicación
e desenvolvemento deste real decreto.

Disposición derradeira sexta. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid o 16 de novembro de 2001.

JUAN CARLOS R.

O ministro de Traballo e Asuntos Sociais,

JUAN CARLOS APARICIO PÉREZ

MINISTERIO DA PRESIDENCIA

21492 CORRECCIÓN de erros do Real decreto
865/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba
o Regulamento de recoñecemento do estatuto
de apátrida. («BOE» 276, do 17-11-2001.)

Advertidos erros no texto do Real decreto 865/2001,
do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de
recoñecemento do estatuto de apátrida, publicado no
«Boletín Oficial del Estado», suplemento número 12 en
lingua galega, do 16 de agosto, procédese a efectua-las
oportunas modificacións:

Na páxina 871, preámbulo, columna dereita, parágrafo
quinto, onde di: «... da singularidade da apatridia e...», debe
dicir: «... da singularidade da condición de apátrida e...».

Na páxina 872, columna esquerda, disposición derra-
deira primeira, número 1, liña primeira, onde di: «... pun-
to 3 do artigo 2...», debe dicir: «... artigo 3...».

Na páxina 872, columna esquerda, disposición derra-
deira primeira, número 2, liña primeira, onde di: «... un
novo parágrafo, i...», debe dicir: «... un novo parágrafo, j...».

Na páxina 872, columna esquerda, disposición derra-
deira primeira, número 2, liña terceira, onde di: «i)...»,
debe dicir: «j)...».

Na páxina 872, regulamento, artigo 2, número 2, cuar-
ta liña, onde di: «... determinantes da apatridia», debe
dicir: «... determinantes do estatuto de apátrida...».

Na páxina 872, artigo 6, número 2, onde di: «... pro-
cedemento de apatridia», debe dicir: «... procedemento
de recoñecemento do estatuto de apátrida...».

Na páxina 873, artigo 7, número 2, derradeira liña,
onde di: «... determinación da situación de apatridia»,
debe dicir: «... determinación do estatuto de apátrida...».

21717 REAL DECRETO 1230/2001, do 8 de novem-
bro, polo que se aproba a regulamentación
técnico-sanitaria para a elaboración, circula-
ción e venda das olivas de mesa. («BOE» 279,
do 21-11-2001.)

A regulamentación técnico-sanitaria para a elabora-
ción, circulación e venda das olivas de mesa foi aprobada
polo Real decreto 1074/1983, do 25 de marzo.

Os avances científicos e técnicos realizados des-
de 1983 nun sector tan dinámico e especializado, deu
lugar a que a regulamentación quedase desfasada e
obsoleta.

Por outra banda, a ampla gama de tipos, elaboracións,
tratamentos, preparacións e presentacións aconsellan,
despois da experiencia adquirida, a súa simplificación,
e así mesmo o conxunto de defectos e tolerancias resulta
de difícil aplicación desde o punto de vista analítico,
ocasionando problemas de índole práctica, aconsellan-
do, por iso, a modificación da regulamentación técni-
co-sanitaria.

Preténdese mediante esta modificación adecuar esta
normativa á lexislación horizontal, no relativo ós aditivos,
regulada no Real decreto 3177/1983, do 16 de novem-
bro, polo que se aproba a regulamentación técnico-sa-
nitaria de aditivos alimentarios e disposicións concor-
dantes; ó mesmo tempo, actualízase a etiquetaxe para
adaptala ó Real decreto 1334/1999, do 31 de xullo,
polo que se aproba a norma xeral de etiquetaxe, pre-
sentación e publicidade dos productos alimenticios,
modificado polo Real decreto 238/2000, do 18 de
febreiro, así como ós aspectos relativos ó contido efec-
tivo dos productos alimenticios envasados, traspostos
á lexislación nacional polo Real decreto 723/1988,
do 24 de xuño.

Así mesmo, tívose en conta o Real decreto 202/2000,
do 11 de febreiro, polo que se establecen as normas rela-
tivas ós manipuladores de alimentos, o Real decreto
2207/1995, do 28 de decembro, polo que se establecen
as normas de hixiene relativas ós productos alimenticios,
o Real decreto 50/1993, do 15 de xaneiro, polo que
se regula o control oficial dos productos alimenticios, así
como as normas do CODEX e o Consello Oleícola Inter-
nacional, procurando cumprir cos compromisos adquiridos
nesta materia.

Este real decreto díctase ó abeiro do disposto no
artigo 149.1.10.a, 13.a, e 16.a da Constitución española
e de acordo co establecido nos artigos 38 e 40.2 da
Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade.

Esta disposición foi sometida ó procedemento de
información en materia de normas e regulamentacións
técnicas e regulamentos, relativos ós servicios da socie-
dade da información, previsto na Directiva 98/34/CEE,
do Parlamento Europeo e do Consello, do 22 de xuño,
pola que se establece un procedemento de información
en materia de normas e regulamentacións técnicas,
incorporada ó ordenamento xurídico interno por Real
decreto 1337/1999, do 31 de xullo.

Na súa tramitación foron consultadas as comunida-
des autónomas, así como os sectores afectados, emi-
tindo o seu preceptivo informe a Comisión Interminis-
terial para a Ordenación Alimentaria.

Na súa virtude, por proposta do vicepresidente segun-
do do Goberno para Asuntos Económicos e ministro de
Economía, dos ministros de Agricultura, Pesca e Alimen-
tación e de Sanidade e Consumo e logo de deliberación
do Consello de Ministros na súa reunión do día 8 de
novembro de 2001,


