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Disposición derradeira terceira. Modificación do Real
decreto 747/2001, do 29 de xuño.

O artigo 9 do Real decreto 747/2001, do 29 de
xuño, polo que se establecen as substancias e productos
indesexables na alimentación animal, substitúese polo
seguinte texto:

«O control oficial dos alimentos para animais e
das materias primas para a súa alimentación axus-
tarase ó disposto no Real decreto 354/2002, do 12
de abril, polo que se establecen os principios rela-
tivos á organización dos controis oficiais no ámbito
da alimentación animal, sendo as autoridades com-
petentes as comunidades autónomas respecto dos
productos elaborados en territorio español ou pro-
cedentes dos demais estados membros da Unión
Europea, e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Ali-
mentación, nos puntos de entrada concretos no
territorio nacional, respecto dos productos que pro-
cedan dos países terceiros.»

Disposición derradeira cuarta. Habilitación competencial.

Este real decreto díctase ó abeiro das regras 13.a e
16.a do artigo 149.1 da Constitución, que reservan ó
Estado a competencia nas materias de bases e coor-
dinación xeral da actividade económica e bases e coor-
dinación xeral da sanidade, respectivamente. Non obs-
tante, os artigos 9, 10 e 11 díctanse ó abeiro do disposto
no artigo 149.1.10.a e 149.1.16.a, que reserva ó Estado,
respectivamente, as competencias exclusivas en materia
de comercio e sanidade exteriores.

Disposición derradeira quinta. Facultade de desenvol-
vemento.

O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación pode-
rá dictar, no ámbito das súas competencias, as dispo-
sicións necesarias para a aplicación deste real decreto.

Disposición derradeira sexta. Entrada en vigor.

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

2. O disposto no artigo 8, no parágrafo segundo
do punto 1 do artigo 13, no artigo 16 e no capítulo IV
do presente real decreto será de aplicación a partir do 1
de maio de 2003.

Dado en Madrid o 12 de abril de 2002.

JUAN CARLOS R.

O ministro da Presidencia,
JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

7198 CORRECCIÓN de erros do Real decreto
1066/2001, do 28 de setembro, polo que
se aproba o Regulamento que establece con-
dicións de protección do dominio público
radioeléctrico, restriccións ás emisións radio-
eléctricas e medidas de protección sanitaria
fronte a emisións radioeléctricas. («BOE» 91,
do 16-4-2002.)

Advertido erro no Real decreto 1066/2001, do 28
de setembro, polo que se aproba o Regulamento que
establece condicións de protección do dominio público
radioeléctrico, restriccións ás emisións radioeléctricas e

medidas de protección sanitaria fronte a emisións radioe-
léctricas, publicado no «Boletín Oficial del Estado», suple-
mento número 13 en lingua galega, do 1 de outubro
de 2001, procédese a efectua-la oportuna rectificación:

Na páxina 1124, primeira columna, no anexo II,
número 3.1 Niveis de campo, no cadro 2, novena fila,
onde di:
«10-400 MHz 28 0,73/f 0,092 2»

Debe dicir:

«10-400 MHz 28 0,073 0,092 2»

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA E ALIMENTACIÓN

7466 REAL DECRETO 330/2002, do 5 de abril, polo
que se concretan determinados aspectos da
normativa europea reguladora da axuda á pro-
ducción de algodón. («BOE» 94, do 19-4-2002.)

O Protocolo número 4 anexo á Acta de adhesión
de Grecia, adaptado polo Regulamento (CE) 1050/2001
do Consello, do 22 de maio, establece un réxime de
apoio ó algodón que inclúe a concesión dunha axuda
á producción. O Regulamento (CE) 1051/2001 do Con-
sello, do 22 de maio, regula a axuda á producción de
algodón establecendo as medidas necesarias para a súa
concesión. Finalmente, o Regulamento (CE) 1591/2001
da Comisión, do 2 de agosto, establece as modalidades
de aplicación do réxime de axudas ó algodón.

Dada a obrigatoriedade e directa aplicabilidade dos
regulamentos comunitarios en tódolos seus elementos,
este real decreto limítase a concretar aquelas actuacións
e medidas que deben realizar ou poden adopta-los esta-
dos membros.

Neste sentido, establécese un réxime de controis,
adóptanse algunhas medidas de carácter ambiental e
de limitación do cultivo e precísanse as actuacións que
seguirá o organismo de coordinación das axudas cos
organismos pagadores das comunidades autónomas.

Este real decreto foi sometido a consulta en fase de
proxecto das comunidades autónomas e dos sectores
afectados.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación, de acordo co Consello
de Estado e logo de deliberación do Consello de Minis-
tros na súa reunión do día 5 de abril de 2002,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1. Obxecto.

Este real decreto ten por obxecto concretar deter-
minados aspectos da normativa europea reguladora da
axuda á producción de algodón.

Artigo 2. Autoridade competente.

Será competente para a xestión da axuda á producción
de algodón, a comunidade autónoma no ámbito territorial
da cal teña lugar a operación de quita-la semente.


