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MINISTERIO 
DE SANIDADE E CONSUMO

 6204 CORRECCIÓN de erratas do Real decreto 
1118/2007, do 24 de agosto, polo que se modi-
fica o Real decreto 142/2002, do 1 de febreiro, 
polo que se aproba a lista positiva de aditivos 
distintos de corantes e edulcorantes para o seu 
uso na elaboración de produtos alimenticios, 
así como as súas condicións de utilización. 
(«BOE» 85, do 8-4-2008.)

Advertida errata no Real decreto 1118/2007, do 24 de 
agosto, polo que se modifica o Real decreto 142/2002, do 1 de 
febreiro, polo que se aproba a lista positiva de aditivos distin-
tos de corantes e edulcorantes para o seu uso na elaboración 
de produtos alimenticios, así como as súas condicións de 
utilización, publicado no «Boletín Oficial del Estado», suple-
mento en lingua galega número 24, do 1 de outubro de 2007, 
procédese a efectuar a oportuna rectificación:

Na páxina 2956, primeira táboa, segunda liña, onde di: 
«Salchicha fresca», debe decir: «Salsicha fresca». 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA E FACENDA

 6243 CORRECCIÓN de erros do Real decreto 
161/2008, do 8 de febreiro, polo que se delimita 
a zona de promoción económica da Comunidad 
Autónoma de Galicia. («BOE» 86, do 9-4-2008.)

Advertidos erros no Real decreto 161/2008, do 8 de 
febreiro, polo que se delimita a zona de promoción eco-
nómica da Comunidade Autónoma de Galicia, publicado 
no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en lingua 
galega núm. 4, do 17 de marzo de 2008, procédese a efec-
tuar as oportunas rectificacións:

Na páxina 452, no anexo denominado «Zonas priorita-
rias», na listaxe de zonas prioritarias da provincia de 
«Lugo» figura erroneamente o municipio de «Cariño», 
que debe figurar na listaxe de zonas prioritarias da pro-
vincia de «A Coruña». 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 6245 REAL DECRETO 410/2008, do 28 de marzo, polo 
que se modifica o Real decreto 176/2003, do 14 
de febreiro, polo que se regula o exercicio das 
funcións de control e inspección das activida-
des de pesca marítima. («BOE» 86, do 9-4-2008.)

O Real decreto 176/2003, do 14 de febreiro, polo que 
se regula o exercicio das funcións de control e inspección 
das actividades de pesca marítima, regula esta actividade 
no ámbito das competencias da Administración xeral do 
Estado co obxecto de garantir o cumprimento da norma-
tiva comunitaria e nacional en materia de pesca marítima, 
así como as obrigas derivadas para España de acordos, 
convenios e tratados internacionais.

O Regulamento (CE) n.º 2371/2002 do Consello, do 20 
de decembro de 2002, sobre a conservación e a explota-
ción sustentable dos recursos pesqueiros en virtude da 
política pesqueira común, recolle a obriga de cooperación 
e coordinación dos Estados membros entre si e con paí-
ses terceiros para garantir o cumprimento das normas da 
política pesqueira común.

Baseándose nesta obriga de cooperación e coordina-
ción, adóptase o Regulamento (CE) n.º 768/2005 do Con-
sello, do 26 de abril de 2005, polo que se crea a Axencia 
Comunitaria de Control da Pesca e se modifica o Regula-
mento (CEE) n.º 2847/93 polo que se establece un réxime 
de control aplicable á política pesqueira común. Este 
regulamento establece a necesidade de que os Estados 
membros coordinen as súas actividades de control e ins-
pección non só en augas comunitarias e internacionais 
senón tamén dentro do seu espazo territorial, conside-
rando que ningún réxime de inspeccións será rendible se 
non prevé inspeccións en terra.

Neste marco de cooperación e coordinación adoptouse 
o Regulamento (CE) n.º 1042/2006 da Comisión, do 7 de 
xullo de 2006, polo que se establecen disposicións de aplica-
ción do artigo 28, puntos 3 e 4, do Regulamento (CE) n.º 
2371/2002 do Consello. No Regulamento 1042/2006 da 
Comisión establécese a facultade dos Estados membros de 
levar a cabo inspeccións sobre buques de pesca comunita-
rios en augas comunitarias situadas fóra da súa soberanía.

Así mesmo, no citado regulamento créase a figura do 
inspector comunitario. A Comisión Europea elaborará 
unha lista de inspectores comunitarios autorizados para 
realizar inspeccións nas augas comunitarias e en buques 
pesqueiros comunitarios.

Tendo en conta que o Regulamento (CE) n.º 768/2005 
e o Regulamento (CE) n.º 1042/2006 desenvolven, no 
marco da colaboración e coordinación, a actividade de 
control e inspección da actividade pesqueira regulada no 
Regulamento (CE) non 2371/2002, establecendo, por un 
lado, a posibilidade de inspeccionar buques comunitarios 
e de países terceiros en augas comunitarias baixo a xuris-
dición doutro Estado membro, e por outro, a inclusión do 
espazo comunitario terrestre no ámbito da función de 
inspección e control, cómpre a modificación do Real 
decreto 176/2003, do 14 de febreiro, co obxecto de adap-
tar o ámbito de actuación da función inspectora á norma-
tiva comunitaria vixente.

Na elaboración desta disposición foron consultados o 
sector afectado e as comunidades autónomas.

O proxecto foi comunicado á Comisión Europea en 
cumprimento do disposto no artigo 38 do Regulamento 
(CEE) n° 2847/93 do Consello, do 12 de outubro de 1993, 
polo que se establece un réxime de control aplicable á 
política pesqueira común.


