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Carácter do transvasamento: temporal (para qué
período) ou definitivo (a partir de qué período).
Motivación do transvasamento.
Dirección do transvasamento.
Cantidade que se vai transvasar: indicarase se é da
totalidade da cota asignada para cada natureza (VI ou
VD), ou a cantidade expresada en kg, no caso de que
se transvase só parte da cota asignada para cada natureza (VI ou VD).

vez a Directiva 91/155/CEE, pola que se definen e fixan
as modalidades do sistema de información específica
respecto ós preparados perigosos, e na que se establece
unha nova guía para a elaboración das fichas de datos
de seguridade. A súa aplicación permitirá mellora-los criterios técnicos que deben utiliza-los responsables da
comercialización dunha substancia química para elabora-las citadas fichas.»
Na páxina 639, segunda columna, tralo terceiro parágrafo do preámbulo debe aparecer un cuarto coa seguinte redacción: «Na elaboración deste real decreto oíronse
os sectores afectados.»
Na páxina 639, segunda columna, na fórmula promulgatoria, onde di: «...de Ciencia e Tecnoloxía, oídos
os sectores afectados, de acordo co Consello de Estado...», debe dicir: «...de Ciencia e Tecnoloxía, de acordo
co Consello de Estado...».
Na páxina 639, segunda columna, no número 2 do
artigo único, debe dicir: «O texto do anexo XI do Regulamento sobre notificación de substancias novas, clasificación, envasado e etiquetaxe de substancias perigosas substitúese polo texto do anexo deste real decreto.»

Cota para entrega a compradores anterior ó transvasamento.
Cota para vendas directas anterior ó transvasamento.
Cota para entrega a compradores despois do transvasamento.
Cota para vendas directas despois do transvasamento.

MINISTERIO DE SANIDADE
E CONSUMO

Data de nacemento
Domicilio
Código postal
Localidade
Provincia
Identificación da explotación.
Nome
Código de identificación
Enderezo
Código postal
Localidade
Localización
Provincia

O solicitante expón que:
Coñece as condicións e limitacións establecidas neste
real decreto sobre o transvasamento de cotas.
Coñece e dá a súa conformidade para que os datos
persoais contidos na solicitude sexan incluídos en ficheiros automatizados e utilizados de acordo co previsto
na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
6047

CORRECCIÓN de erros do Real decreto
99/2003, do 24 de xaneiro, polo que se modifica o Regulamento sobre notificación de
substancias novas e clasificación, envasado
e etiquetaxe de substancias perigosas, aprobado polo Real decreto 363/1995, do 10 de
marzo. («BOE» 73, do 26-3-2003.)

Advertidos erros no Real decreto 99/2003, do 24
de xaneiro, polo que se modifica o Regulamento sobre
notificación de substancias novas e clasificación, envasado e etiquetaxe de substancias perigosas, aprobado
polo Real decreto 363/1995, do 10 de marzo, publicado
no «Boletín Oficial del Estado», suplemento número 5
en lingua galega; do 1 de marzo de 2003, procédese
a efectua-las oportunas rectificacións:
Na páxina 639, primeira columna, no primeiro parágrafo do preámbulo, onde di: «...Directiva 91/155/CEE
da Comisión, modificada...», debe dicir: «...Directiva
91/155/CEE da Comisión, do 5 de marzo de 1991,
modificada...».
Na páxina 639, primeira columna, substitúese o
segundo parágrafo do preámbulo polo seguinte: «Recentemente publicouse a Directiva 2001/58/CE da Comisión, do 27 de xullo de 2001, que modifica por segunda

6049

CORRECCIÓN de erratas da Orde
SCO/249/2003, do 5 de febreiro, pola que
se modifican os anexos do Real decreto
1599/1997, do 17 de outubro, sobre productos cosméticos. («BOE» 73, do 26-3-2003.)

Padecidas erratas na inserción da Orde
SCO/249/2003, do 5 de febreiro, pola que se modifican
os anexos do Real decreto 1599/1997, do 17 de outubro, sobre productos cosméticos, publicada no «Boletín
Oficial del Estado», suplemento número 5 en lingua galega, do 1 de marzo de 2003, transcríbense a seguir as
oportunas rectificacións:
Na segunda parte do anexo III, páxina 709, número
de orde 62, columna (B), onde di: «Musketone», debe
dicir: «Musk ketone».
Na páxina 710, primeira parte do anexo VII, número
de orde 26, columna (b), onde di: «Dimethicoldiehylbenzal malonate», debe dicir: «Dimethicodiethylbenzal malonate».

XEFATURA DO ESTADO
6240

LEI 4/2003, do 27 de marzo, sobre concesión
dun crédito extraordinario por importe de
13.800.073,02 euros, para atende-lo pagamento da débeda da Confederación Hidrográfica del Tajo con Unión Eléctrica Fenosa, S.A.
(«BOE» 75, do 28-3-2003.)
JUAN CARLOS I
REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei.

