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Disposició final primera. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació perquè, en l’àmbit de les seves competències, dicti
totes disposicions que siguin necessàries per al desple-
gament i l’aplicació d’aquest Reial decret.

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, 20 d’abril de 2001.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca

i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

9095 REIAL DECRET 441/2001, de 27 d’abril, pel
qual es modifica el Reial decret 348/2000, de
10 de març, pel qual s’incorpora a l’ordenament
jurídic la Directiva 98/58/CE, relativa a la pro-
tecció dels animals a les explotacions ramade-
res. («BOE» 114, de 12-5-2001.)

El Reial decret 348/2000, de 10 de març, pel qual
s’incorpora a l’ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE,
relativa a la protecció dels animals en les explotacions
ramaderes, s’ha dictat amb la finalitat de protegir els
animals a les explotacions ramaderes, així com evitar
distorsions en el desenvolupament de la producció i pro-
piciar el bon funcionament de l’organització del mercat
dels animals.

Una vegada publicat oficialment, s’han plantejat qües-
tions de caràcter competencial en relació amb el seu
article 5, relatiu a les inspeccions i els controls de les
explotacions ramaderes derivats de les actuacions de
la Unió Europea, que han motivat, per raons de seguretat
jurídica i com a salvaguarda de les competències que
tant l’Estat com les comunitats autònomes tenen en la
matèria, la necessitat de la modificació.

En la tramitació han estat consultades les comunitats
autònomes i les entitats representatives del sector afectat.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en
la reunió del dia 27 d’abril de 2001,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 348/2000,
de 10 de març, pel qual s’incorpora a l’ordenament
jurídic la Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció
dels animals a les explotacions ramaderes.

L’article 5. Controls de la Comissió Europea, queda
redactat de la manera següent:

«Article 5. Controls de la Comissió Europea.

1. Representants del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació poden acompanyar els experts
veterinaris de la Comissió Europea i els represen-
tants dels òrgans competents de les comunitats
autònomes que portin a terme les inspeccions i
els controls que preveu l’article 7 de la Directiva
98/58/CE, del Consell, de 20 de juliol, tot això
sens perjudici de la remissió de l’informe al qual
es refereix l’article anterior.

2. Quan s’efectuïn les inspeccions esmentades,
els òrgans competents de les comunitats autòno-
mes han de prestar als experts veterinaris de la

Comissió Europea tota l’assistència que necessitin
per al compliment de la seva comesa.

3. El resultat dels controls efectuats s’ha de
discutir entre els experts veterinaris de la Comissió
Europea i els representants de la Direcció General
de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, abans de l’elaboració i la difusió d’un
informe definitiu. A aquests efectes, s’han d’esta-
blir, entre el Ministeri i els òrgans competents de
les comunitats autònomes afectades, els mecanis-
mes de co�aboració oportuns.

4. Els òrgans competents de les comunitats
autònomes han d’adoptar les mesures necessàries
per tenir en compte els resultats de les inspeccions
i dels controls efectuats que s’estableixin en l’in-
forme definitiu.»

Disposició addicional única. Títol competencial.

Aquest Reial decret té el caràcter de normativa bàsica
estatal i es dicta a l’empara del que disposa l’article
149.1.13a i 16a de la Constitució, que atribueix a l’Estat
la competència sobre bases i coordinació de la plani-
ficació general de l’activitat econòmica i sobre bases
i coordinació general de la sanitat.

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, 27 d’abril de 2001.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca

i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

9096 REIAL DECRET 507/2001, d’11 de maig, pel
qual es modifica el Reglament sobre notifi-
cació de substàncies noves i classificació,
envasament i etiquetatge de substàncies peri-
lloses, aprovat pel Reial decret 363/1995, de
10 de març. («BOE» 114, de 12-5-2001.)

El Reial decret 363/1995, de 10 de març, pel qual
s’aprova el Reglament sobre notificació de substàncies
noves i classificació, envasament i etiquetatge de subs-
tàncies perilloses, va incorporar al dret intern, entre
altres, la Directiva 92/32/CEE del Consell, de 30 d’abril,
per la qual es modifica per setena vegada la Directiva
del Consell 67/548/CEE, relativa a l’aproximació de les
disposicions legals, reglamentàries i administratives en
matèria de classificació, embalatge i etiquetatge de subs-
tàncies perilloses, així com la Directiva 93/90/CEE de
la Comissió, de 29 d’octubre, que la desplega, pel que
fa a una llista de substàncies exemptes del procediment
de notificació de substàncies noves de la Directiva
92/32/CEE esmentada.

Recentment s’ha publicat la Directiva 2000/21/CE
de la Comissió, de 25 d’abril, que substitueix la Directiva
93/90/CEE, que ha quedat derogada.

Escau, per tant, incorporar al nostre ordenament jurí-
dic els preceptes que conté la Directiva 2000/21, que
com que afecta l’articulat del Reglament sobre notificació
de substàncies noves i classificació, envasament i eti-


