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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA E ALIMENTACIÓN

9189 ORDE APA/1343/2004, do 7 de maio, pola
que se regula o rexistro xeral de determinadas
industrias autorizadas para a comercialización
do aceite de oliva. («BOE» 119, do 17-5-2004.)

O Real decreto 1431/2003, do 21 de novembro,
polo que se establecen determinadas medidas de comer-
cialización no sector dos aceites de oliva e do aceite
de bagazo de oliva, establece unha serie de medidas
de complemento e desenvolvemento do Regulamento
(CE) n.o 1019/2002, da Comisión, do 13 de xuño, sobre
as normas de comercialización do aceite de oliva.

No artigo 8 do real decreto citado prevese a remisión
ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, por
parte das comunidades autónomas, da relación de indus-
trias alimentarias autorizadas, de conformidade co dis-
posto no Regulamento (CE) n.o 1019/2002.

A presente orde dítase para crear, con carácter estri-
tamente informativo, o correspondente rexistro xeral de
industrias autorizadas para a comercialización do aceite
de oliva que inclúan determinadas indicacións na eti-
quetaxe, de conformidade co previsto no artigo 9.2 do
Regulamento (CE) n.o 1019/2002.

Esta orde dítase ao abeiro da habilitación conferida
na disposición derradeira primeira do Real decreto
1431/2003, que faculta os ministros de Agricultura,
Pesca e Alimentación, e de Sanidade e Consumo, para
ditar, no ámbito das súas respectivas competencias, as
medidas precisas en desenvolvemento e cumprimento
do citado real decreto, así como para a necesaria ade-
cuación á normativa comunitaria.

Na elaboración desta orde foron consultadas as comu-
nidades autónomas e as entidades representativas dos
sectores afectados.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo único. Rexistro xeral de determinadas industrias
autorizadas para a comercialización do aceite de oliva.

1. Créase no Ministerio de Agricultura, Pesca e Ali-
mentación, adscrito á Dirección Xeral de Alimentación,
un rexistro xeral de determinadas industrias autorizadas
para a comercialización do aceite de oliva.

Este rexistro incluirá os datos que constan nas rela-
cións de industrias autorizadas polas comunidades autó-
nomas de acordo co artigo 9.2 do Regulamento (CE)
1019/2002, da Comisión, do 13 de xuño, sobre as nor-
mas de comercialización do aceite de oliva, que estas
lle remitirán ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Ali-
mentación, en aplicación do artigo 8 do Real decreto
1431/2003, do 21 de novembro, polo que se establecen
determinadas medidas de comercialización no sector dos
aceites de oliva e do aceite de bagazo de oliva.

2. O rexistro xeral de determinadas industrias auto-
rizadas para a comercialización do aceite de oliva terá
carácter público e informativo.

3. Para os efectos do establecido no punto anterior,
as relacións de industrias autorizadas polos órganos com-
petentes das comunidades autónomas conterán, polo
menos, os datos que figuran no anexo da presente dis-
posición.

Disposición adicional única. Recursos humanos e mate-
riais.

O rexistro regulado na presente orde estará informa-
tizado e funcionará cos actuais recursos humanos e
materiais de que dispón o Ministerio de Agricultura, Pes-
ca e Alimentación.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

A presente orde dítase ao abeiro do disposto no arti-
go 149.1.13.a da Constitución, que lle atribúe ao Estado
a competencia exclusiva en materia de bases e coor-
dinación da planificación xeral da actividade económica.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

A presente orde entrará en vigor o día seguinte ao
da súa publicación no ”Boletín Oficial del Estado”.

Madrid, 7 de maio de 2004.
ESPINOSA MANGANA

ANEXO

As relacións de industrias autorizadas polos órganos
competentes das comunidades autónomas, de acordo
co previsto no artigo 4 do Regulamento (CE)
n.o 1019/2002, da Comisión, do 13 de xuño, sobre
as normas de comercialización do aceite de oliva e, se
é o caso, nos artigos 5 e 6 do devandito regulamento,
incluirán polo menos os seguintes datos:

1. Comunidade Autónoma que autoriza.
2. Identificación alfanumérica concedida á empresa

autorizada.
3. Titular da empresa autorizada.
Nome ou razón social do titular.
Rúa e número.
Municipio.
Provincia.

4. Localización das instalacións da empresa auto-
rizada.

Rúa e número.
Municipio.
Provincia.

5. Método de almacenamento.
6. Relación de indicacións e dos produtos que serán

utilizados.
7. Etiquetas dos produtos.

MINISTERIO DE FOMENTO
9350 REAL DECRETO 1036/2004, do 7 de maio,

polo que se modifica o Real decreto
1247/1999, do 16 de xullo, sobre regras e
normas de seguridade aplicables ós buques
de pasaxe que realicen travesías entre portos
españois. («BOE» 122, do 20-5-2004.)

O Real decreto 1247/1999, do 16 de xullo, sobre
regras e normas de seguridade aplicables ós buques
de pasaxe que realicen travesías entre portos españois,
incorporou ao ordenamento interno español a Directiva
98/18/CE do Consello, do 17 de marzo de 1998, sobre
regras e normas de seguridade aplicables aos buques
de pasaxe, que estableceu, para todos os Estados mem-
bros da Unión Europea, criterios uniformes de segu-
ridade para os buques de pasaxe que realicen servizos
entre portos nacionais, calquera que sexa a bandeira
que enarboren.

O Real decreto 1423/2002, do 27 de decembro,
modificou o Real decreto 1247/1999, do 16 de xullo,
para incorporar ao dereito interno a Directiva


