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Características:

Nome común: paecilomyces fumosoroseus (cepa
Apopka 97, PFR 97 ou CG 170, ATCC 20874).

Pureza mínima da substancia: débese comproba-la
ausencia de metabolitos secundarios en cada caldo de
fermentación mediante CLAR.

Condicións da inclusión:

Usos: soamente poderá ser utilizado como insecticida.

Na avaliación global, atendendo ó informe de revisión
da Comisión Europea aprobado polo Comité Fitosanitario
Permanente na súa reunión do 27 de abril de 2001,
deberase atender especialmente a:

Garanti-la ausencia de todo metabolito secundario,
polo que cada caldo de fermentación deberá ser obxecto
dunha proba de CLAR.

Prazos da inclusión: do 1 de xullo de 2001 ó 30
de xuño de 2011.

Prazos para a revisión de autorizacións provisorias:

a) O 30 de novembro de 2002, para formulacións
simples.

b) No caso de mesturas con outra substancia activa,
aínda non incluída no anexo I do Real decreto
2163/1994, o prazo previsto na alínea a) ampliarase
na medida en que se contemple un prazo de aplicación
máis longo nas disposicións do Real decreto
2163/1994, pola que se modifique o anexo I para incluír
nel esa outra substancia.

Prazo para a aplicación dos principios uniformes:

As autorizacións concedidas volveranse a revisar no
prazo máximo dos doce meses seguintes á data de adop-
ción de tales principios.

Protección de datos: por ser Paecilomyces fumoso-
roseus (cepa Apopka 97, PFR 97 ou CG 170, ATCC
20874) unha substancia nova, aplicarase o réxime
correspondente de protección de datos previsto no arti-
go 30 do Real decreto 2163/1994.

19. Condicións da inclusión da substancia activa
DPX KE 459 (flupirsulfurón-metilo):

Características:

Nome común: DPX KE 459 (flupirsulfurón-metilo).
N.o CAS: 144740-54-5.
N.o CICAP: 577.
Nome químico (IUPAC): 2-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il-

carbamoilsulfamoil)-6-trifluorometilnicotinato, sal mono-
sódico.

Pureza mínima da substancia: 903 g/kg de producto
técnico.

Condicións da inclusión:

Usos: só poderá ser utilizado como herbicida.

Na avaliación global segundo os principios uniformes,
atendendo ó informe de revisión da Comisión Europea
aprobado polo Comité Fitosanitario Permanente na súa
reunión do 27 de abril de 2001, deberase atender espe-
cialmente:

á protección das augas subterráneas.

Prazo da inclusión: do 1 de xullo de 2001 ó 30 de
xuño de 2011.

Prazos para a aplicación dos principios uniformes:

a) O 30 de novembro de 2002, para as formulacións
simples,

b) No caso de mesturas con outras substancias acti-
vas, aínda non incluídas no anexo I do Real decreto
2163/1994, o prazo previsto na alínea a) ampliarase
na medida en que se contemple un prazo de aplicación
mais longo nas disposicións do Real decreto 2163/1994,
pola que se modifique o anexo I para incluír nel esa outra
substancia.

Protección de datos: por se-lo DPX KE 459 (flupir-
sulfurón-metilo) unha substancia activa nova aplicarase
o réxime correspondente de protección de datos previsto
no artigo 30 do Real decreto 2163/1994.

XEFATURA DO ESTADO
3016 CORRECCIÓN de erros da Lei 18/2001, do

12 de decembro, xeral de estabilidade orza-
mentaria. («BOE» 40, do 15-2-2002.)

Advertido un erro na Lei 18/2001, do 12 de decem-
bro, xeral de estabilidade orzamentaria, publicada no
«Boletín Oficial del Estado», suplemento número 1 en
lingua galega, do día 1 de xaneiro de 2002, procédese
a efectua-la oportuna rectificación:

Na páxina 39, columna 2, na disposición derradeira
quinta, punto 2, liñas sétima e oitava, onde di: «... á
natureza específica do réxime foral do propio País Vas-
co.», debe dicir: «... á natureza específica do réxime foral
propio do País Vasco.»

MINISTERIO DE TRABALLO
E ASUNTOS SOCIAIS

3019 REAL DECRETO 136/2002, do 1 de febreiro,
polo que se aproba o Regulamento do Rexis-
tro de Sociedades Cooperativas. («BOE» 40,
do 15-2-2002.)

A disposición derradeira primeira da Lei 27/1999,
do 16 de xullo, de cooperativas, establece que o Goberno
aprobará o Regulamento do Rexistro de Sociedades Coo-
perativas, a que se refire a indicada lei.

No seu cumprimento, este regulamento instrumenta
a materia rexistral relativa ás sociedades cooperativas
reguladas pola citada lei, como fórmula de seguridade
xurídica na materia, para o efecto do cal terá que se
garanti-la publicidade e a legalidade da constitución das
sociedades cooperativas e dos demais actos principais
da súa vida societaria, nos termos establecidos pola súa
lei reguladora. O carácter constitutivo da inscrición rexis-
tral que consagra o artigo 7 da Lei de cooperativas,
confírelle ó rexistro a natureza de rexistro xurídico, de
onde se deducen os efectos e as consecuencias previstos
pola citada lei e este regulamento.

Doutra banda, o regulamento desenvolve e concreta
as previsións contidas na citada Lei de cooperativas, tan-
to no que atinxe ás distintas actuacións que correspon-
den ó Rexistro de Sociedades Cooperativas, como á súa
organización e funcionamento, axustándose no seu pro-
cedemento á normativa establecida pola Lei 30/1992,


