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2. S’hi afegeix un apartat, amb el número 3, amb
el text següent:

«3. Les disposicions d’aquest Reial decret tam-
bé s’han d’aplicar a les matèries primeres per a
les quals s’hagi provat, almenys mitjançant una indi-
cació apropiada, que estan destinades a l’expor-
tació a països tercers.»

3. S’hi afegeix un apartat, amb el número 4, amb
el text següent:

«4. No obstant el que disposa l’apartat anterior,
quan un país tercer hagi establert, mitjançant acord
o no, el compliment de requisits i condicions dife-
rents de les que estipula aquest Reial decret, cal
atenir-se al que disposa el país tercer.

Quan les matèries primeres objecte d’exportació
a països tercers s’ajustin a la legislació correspo-
nent dels països destinataris i aquesta estableixi
requisits diferents dels que conté aquest Reial
decret, aquestes matèries primeres s’han d’elaborar
en moments diferents a la resta de la producció.
A més a més, amb la finalitat d’evitar desviaments
en el mercat interior, així com possibilitar-ne el con-
trol, s’han de complir les normes següents:

a) Els productes objecte d’exportació s’han
d’expedir directament des del lloc d’origen fins al
lloc de sortida del territori espanyol, i sempre han
d’estar acompanyats de l’autorització corresponent
expedida per l’autoritat responsable de la comunitat
autònoma de què es tracti, en què, a més del nom
o la raó social i de l’adreça del fabricant o el venedor
i de l’exportador, cal fer constar com a mínim la
naturalesa i la composició del producte, la desti-
nació, la quantitat que empara l’autorització, el lloc
de sortida del territori espanyol, la data límit de
validesa de l’autorització i el país de destinació.

b) En l’etiqueta, impresa en l’envàs o en el
document d’acompanyament, si s’escau, hi han de
figurar, almenys, les dades escrites següents, com
a mínim, en la llengua oficial de l’Estat espanyol:

La menció: ‘‘per exportar a...’’ (país tercer).
Nom o raó social i domicili o seu social del fabri-

cant o venedor i de l’exportador.
Denominació i naturalesa del producte i la des-

tinació.
Si s’escau, característiques de qualitat d’acord

amb la legislació del país destinatari.
Qualsevol altra especificació assenyalada en el

document d’autorització.

En cas que el país tercer de destinació comuniqui
a l’Administració General de l’Estat l’exigència d’u-
na certificació específica per a un producte deter-
minat, la unitat responsable ha de comunicar aques-
ta circumstància a les autoritats corresponents de
la comunitat autònoma de què es tracti.»

Article segon. Modificació del capítol VIII de l’annex I
del Reial decret 1489/1998, de 10 de juliol.

El text del capítol VIII de l’annex I se substitueix pel
text següent:

«En l’etiquetatge de les matèries primeres per
a l’alimentació animal constituïdes per productes
proteics procedents de teixits de mamífers, hi ha
de figurar el text següent: ‘‘primera matèria per a
l’alimentació animal constituïda per productes pro-
teics procedents de teixits de mamífers. Prohibit
en l’alimentació dels remugants’’.

Aquesta disposició no s’aplica als productes
següents:

1r Llet i productes lactis, gelatina, proteïnes
hidrolitzades amb un pes molecular inferior a
10.000 dalton, que:

a) S’hagin obtingut del cuir i la pell d’animals
sacrificats en un escorxador, sotmesos a una inspec-
ció ‘‘ante mortem’’ efectuada per un veterinari oficial
d’acord amb el capítol VI de l’annex I del Reial decret
147/1993, de 29 de gener, pel qual s’estableixen
les condicions sanitàries de producció i comercialit-
zació de carns fresques, i, com a resultat d’aquesta
inspecció, hagin estat considerats aptes per ser sacri-
ficats als efectes del Reial decret esmentat;

b) Siguin el resultat, o bé d’un procés de pro-
ducció pel qual s’apliquin les mesures adequades per
reduir al mínim la contaminació dels cuirs i les pells
i pel qual aquests se sotmetin al tractament amb
sal i calç en un rentatge profund, seguit de l’exposició
del material a un pH de T11 durant més de tres
hores a una temperatura de T80 oC i, a continuació,
un tractament tèrmic a T140 oC durant trenta minuts
a una pressió de T3,6 bar; o bé d’un altre procés
de producció equivalent que hagi estat aprovat per
la Comissió de les Comunitats Europees després de
consultar-ho amb el comitè científic competent; i

c) Procedeixin d’establiments que apliquin un
programa de controls propi (HACCP).

2n El fosfat dicàlcic derivat d’ossos desgreixats.
3r El plasma deshidratat i altres productes san-

guinis.»

Article tercer. Modificació de la disposició final primera
del Reial decret 1489/1998, de 10 de juliol.

Se substitueix el text de la disposició final primera del
Reial decret 489/1998, de 10 de juliol, pel text següent:

«Es faculten els ministres d’Agricultura, Pesca
i Alimentació i de Sanitat i Consum per desplegar,
en l’àmbit de les seves competències, les dispo-
sicions d’aquest Reial decret i per adaptar els seus
annexos a les modificacions introduïdes per la nor-
mativa comunitària.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior en tot el que s’oposin al que estableix
aquest Reial decret.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 26 de novembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident primer del Govern

i ministre de la Presidència,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

22756 REIAL DECRET 1800/1999, de 26 de novem-
bre, pel qual es modifica el Reial decret
569/1990, de 27 d’abril, relatiu a la fixació
de continguts màxims per als residus de pla-
guicides sobre i en els productes alimentaris
d’origen animal. («BOE» 284, de 27-11-1999.)

El Reial decret 569/1990, de 27 d’abril, relatiu a
la fixació dels continguts màxims per als residus de pla-
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guicides sobre i en els productes alimentaris d’origen
animal, que incorpora a l’ordenament jurídic intern la
Directiva 86/363/CEE, del Consell, de 24 de juliol, va
ser modificat posteriorment pel Reial decret 246/1995,
de 17 de febrer, que incorpora les directives 93/57/CEE,
del Consell, de 29 de juny, i 94/29/CE del Consell, de 23
de juny; pel Reial decret 2460/1996, de 2 de desembre,
pel qual s’incorpora parcialment a l’ordenament jurídic
intern la Directiva 95/39/CE del Consell, de 17 de juliol;
per l’Ordre de 26 d’agost de 1997, que modifica l’annex II
amb la finalitat d’incorporar la Directiva 96/33/CE, del
Consell, de 21 de maig, i l’Ordre de 27 de maig de 1998,
que va incorporar parcialment la Directiva 97/71/CEE,
modificant els annexos corresponents al Reial
decret 569/1990, de 27 d’abril.

La determinació d’aquests continguts màxims és neces-
sària perquè els plaguicides siguin aplicats de manera que,
aconseguint un control adequat, la quantitat de residus
sigui la menor possible i sigui acceptable en termes toxi-
cològics, de manera que es garanteixi una protecció ade-
quada de la salut humana, atès que aquest és l’objectiu
primordial de la norma comunitària tal com assenyalen
els diferents considerants de la Directiva 97/41/CE.

La Directiva 86/363/CEE ha tornat a ser modificada
per la Directiva 97/41/CE, del Consell, de 25 de juny,
per la qual es modifiquen les directives 76/895/CEE,
86/362/CEE, 86/363/CEE i 90/642/CEE, relatives a
la fixació dels continguts màxims de residus de plagui-
cides en les fruites i les hortalisses, sobre i en els cereals,
sobre i en els productes alimentaris d’origen animal i
en determinats productes d’origen vegetal, incloses les
fruites i les hortalisses, respectivament.

Aquest Reial decret, pel qual s’incorpora la Directiva
97/41/CE, té el caràcter de normativa bàsica i es dicta
a l’empara del que disposen l’article 149.1.10a i 16a
de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència
exclusiva en matèria de comerç exterior i de bases i
coordinació general de la sanitat, i els articles 38 i 40.2
de la Llei general de sanitat.

En la seva elaboració han estat consultades les comu-
nitats autònomes i els sectors afectats, i la Comissió
Interministerial per a l’Ordenació Alimentària n’ha emès
l’informe preceptiu.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació i de Sanitat i Consum, d’acord
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres en la reunió del dia 26 de novembre
de 1999,

D I S P O S O :

Article únic.

Es modifica el Reial decret 569/1990, de 27 d’abril,
de la manera següent:

1. L’article 1 se substitueix pel text següent:

«Article 1.

1. Aquest Reial decret s’aplica als productes
alimentaris d’origen animal esmentats a l’annex I,
als productes que se n’obtenen mitjançant proces-
sos de dessecació o transformació, i als aliments
compostos en què hagin estat incorporats, en la
mesura que puguin contenir residus de plaguicides.

2. Aquest Reial decret s’aplica sens perjudici
del que disposa l’Ordre d’11 d’octubre de 1988,
relativa a substàncies i productes indesitjables en
l’alimentació animal.

3. Aquest Reial decret també s’aplica als pro-
ductes esmentats a l’apartat 1 destinats a l’expor-
tació i la importació de països tercers.

4. Aquest Reial decret no s’aplica als productes
esmentats en l’apartat 1 quan es pugui demostrar
convenientment que estan destinats a la fabricació
de productes que no són ni productes alimentaris
ni pinsos.»

2. En el segon paràgraf de l’article 2 s’han de supri-
mir les paraules «esmentats a l’annex II».

3. L’article 3 se substitueix pel text següent:

«Article 3.

Als efectes d’aquest Reial decret, la Comissió
Nacional de Coordinació de la Investigació i el Con-
trol de Residus o Substàncies en Animals Vius i
e l s s e u s P r o d u c t e s , c r e a d a p e l R e i a l
decret 1749/1998, de 31 de juliol, actua en matè-
ria de plaguicides amb les mateixes funcions de
coordinació, planificació, informació i elevació de
proposta que li atribueix el Reial decret esmentat.»

4. L’article 5 se substitueix pel text següent:

«Article 5.

1. Sens perjudici del que disposen els apartats
següents d’aquest article, els productes esmentats
a l’article 1 no poden tenir, a partir del moment
en què siguin posats en circulació, continguts de
residus de plaguicides superiors als que estableix
l’annex II. Quan el límit del contingut màxim de
residus sigui provisional o temporal s’ha d’indicar
en l’annex esmentat.

2. Quan no s’hagin fixat els límits comunitaris,
es poden establir d’acord amb el procediment de
l’apartat 4.3.2 de l’article 4 del Reial decret
3349/1983, de 30 de novembre, pel qual s’aprova
la Reglamentació tecnicosanitària per a la fabrica-
ció, la comercialització i la utilització de plaguicides,
en funció de les bones pràctiques agràries, tenint
en compte les condicions necessàries per protegir
la salut dels consumidors i, si s’escau, dels possibles
usos com a medicaments d’aquests plaguicides.

3. Sens perjudici del que disposen les regu-
lacions específiques, als preparats per a lactants
i els preparats de continuació, que regula el Reial
decret 72/1998, de 23 de gener, i també als ali-
ments elaborats a base de cereals i aliments infan-
tils per a lactants i nens de poca edat, que regula
el Reial decret 490/1998, de 27 de març, els és
aplicable el que preveu l’apartat 3 de l’article 8.

4. En el cas de productes dessecats i trans-
formats per als quals l’annex II no fixi explícitament
continguts màxims, el contingut màxim de residus
aplicable és el que figuri en l’annex esmentat, tot
i que s’ha de tenir en compte, a més a més, la
concentració provocada pel procediment de des-
secació o la concentració o la dilució provocada
pel tractament aplicat, respectivament. Per a alguns
productes dessecats o transformats es pot deter-
minar un factor de concentració o dilució que reflec-
teixi la concentració o dilució provocada per deter-
minades operacions de dessecació o transformació,
d’acord amb la normativa comunitària.

5. En cas d’aliments compostos que continguin
una barreja d’ingredients i per als quals no s’hagin
establert continguts màxims de residus, els con-
tinguts màxims de residus que s’apliquin no poden
sobrepassar els que estableix l’annex II, tenint en
compte les concentracions relatives dels ingre-
dients en la barreja i les disposicions de l’apartat 4.

6. Les comunitats autònomes han de fer con-
trols, com a mínim per mostreig, per comprovar
que es respecten els continguts màxims que
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esmenta l’apartat 1. Les inspeccions i els controls
necessaris s’han d’efectuar d’acord amb el Reial
decret 50/1993, de 15 de gener, pel qual es regula
el control oficial de productes alimentaris; el Reial
decret 1397/1995, de 4 d’agost, pel qual s’apro-
ven mesures addicionals sobre el control oficial de
productes alimentaris; les mesures de control que
estableix el Reial decret 1749/1998, de 31 de
juliol, aplicable a determinades substàncies i als
seus residus en els animals vius i els seus productes,
i les disposicions legals pertinents, relatives al con-
trol dels residus en els productes alimentaris d’o-
rigen animal.

7. Per als productes que esmenta l’annex I de
la partida número 04.01 de l’aranzel duaner comú,
el mostreig s’ha de fer en la indústria làctia a la
qual s’entreguin o en el lloc de distribució o venda
als consumidors en cas que no s’entreguin a una
indústria làctia. No obstant això, també es pot fer
el mostreig en el moment en què aquests productes
siguin posats en circulació.»

5. L’article 6 se substitueix pel text següent:

«Article 6.

Les comunitats autònomes han de comunicar
al Ministeri de Sanitat i Consum, com a molt tard
el 28 de febrer de cada any, un informe sobre els
resultats dels controls oficials, la vigilància i les
mesures adoptades d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 5 d’aquest Reial decret, al llarg de l’any ante-
rior, a fi que sigui comunicat a la Comissió Europea
abans del 31 de març. El Ministeri de Sanitat i
Consum ha de donar trasllat de l’informe al Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.»

6. A l’article 7, on diu Reial decret 1262/1989 s’ha
de substituir per Reial decret 1749/1998.

7. L’article 8 se substitueix pel text següent:

«Article 8.

1. Les comunitats autònomes han d’establir els
mecanismes adequats per impedir la posada en
circulació i la comercialització dels productes que
regula aquest Reial decret quan el seu contingut
en residus de plaguicides excedeixi els límits
màxims de residus.

2. Si la comunitat autònoma considera que un
contingut màxim fixat en l’annex II és perillós per
a la salut humana, ho ha de comunicar sense demo-
ra al Ministeri de Sanitat i Consum, que n’ha de
donar trasllat al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació. La Comissió Nacional de Coordinació de
la Investigació i Control de Residus o Substàncies
en Animals i dels seus Productes, amb l’avaluació
prèvia dels riscos, ha de proposar l’adopció de les
mesures que a aquest efecte preveuen les normes
comunitàries o nacionals.

3. No obstant això, quan es tracti de productes
originaris d’altres estats membres de la Unió Euro-
pea, amb els límits de residus encara no harmo-
nitzats en l’àmbit comunitari i amb uns continguts
de plaguicides que excedeixin els màxims accep-
tats en la nostra legislació, les comunitats autò-
nomes han de notificar immediatament els fets i
informar de les mesures adoptades al Ministeri de
Sanitat i Consum, el qual n’ha de donar trasllat
al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. La
Comissió Nacional de Coordinació de la Investiga-
ció i Control de Residus o Substàncies en Animals
i dels seus Productes ha d’examinar-ho i proposar,
si s’escau, el que consideri adequat.

El Ministeri de Sanitat i Consum, en el termini
de 20 dies des que la comunitat autònoma adopti
les mesures que preveu l’apartat anterior, ha de
comunicar, per la via establerta, els fets que han
tingut lloc a la Comissió Europea i a l’autoritat com-
petent de l’Estat membre d’origen de les merca-
deries intervingudes, i n’ha d’informar dels motius
i de les mesures adoptades.

En cas que l’autoritat competent de l’Estat mem-
bre d’origen invoqui la legalitat de la comercialit-
zació d’acord amb els límits màxims de residus esta-
blerts, en relació amb les seves pràctiques agrícoles
correctes, i hi adjunti la documentació justificativa,
el Ministeri de Sanitat i Consum ha de requerir els
informes que consideri oportuns a les comissions
competents en la matèria, per estudiar-los.

En el termini de tres mesos a comptar de la
notificació a la Comissió Europea de les mesures
adoptades, si els informes tècnics són favorables
a la fixació d’un límit màxim de residus, el Ministeri
de Sanitat i Consum ha de procedir a comunicar-ho
immediatament a l’autoritat competent de l’Estat
membre esmentat, a la Comissió Europea i a la
comunitat autònoma on s’hagin desencadenat els
fets, perquè se suspenguin les mesures adoptades.

Si, contràriament, el resultat és negatiu, el depar-
tament ministerial també ha de comunicar la deci-
sió i informar sobre les motivacions. No es poden
adoptar decisions relatives a la destrucció, la devo-
lució o la destinació alternativa de la mercaderia
intervinguda fins que es produeixi la decisió corres-
ponent de la Comissió Europea.

El Ministeri de Sanitat i Consum ha de traslladar
de les actuacions efectuades al Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació.»

8. Se suprimeix l’article 9.

Disposició addicional. Títol competencial.

Aquest Reial decret té caràcter de normativa bàsica
i es dicta a l’empara del que disposen l’article 149.1.10a
i 16a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la com-
petència exclusiva en matèria de comerç exterior i bases
i coordinació general de la sanitat, i els articles 38 i 40.2
de la Llei general de sanitat.

Disposició final primera. Facultat de desplegament.

Es faculten els ministres d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació i de Sanitat i Consum per adoptar, en l’àmbit
de les seves competències respectives, les mesures
necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquest
Reial decret i també per modificar-ne els annexos, quan
això sigui conseqüència de la normativa comunitària.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 26 de novembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident primer del Govern

i ministre de la Presidència,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ


