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Disposició final.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 8 de juliol de 2004.

SOLBES MIRA

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
13374 REIAL DECRET 1702/2004, de 16 de juliol,

pel qual es modifica el Reial decret
1380/2002, de 20 de desembre, d’identifi-
cació dels productes de la pesca, de l’aqüi-
cultura i del marisqueig congelats i ultracon-
gelats. («BOE» 172, de 17-7-2004.)

El Reial decret 1380/2002, de 20 de desembre, d’i-
dentificació dels productes de la pesca, de l’aqüicultura
i del marisqueig congelats i ultracongelats, estableix en
els apartats 1, 2 i 3 de l’article 3 una sèrie d’especi-
ficacions que han de servir d’identificació en la comer-
cialització dels productes pesquers congelats i ultracon-
gelats, les quals es poden expressar de maneres diferents
segons els casos; no obstant això, l’apartat 8 d’aquest
article obliga que aquestes especificacions s’expressin
mitjançant una etiqueta amb unes dimensions mínimes
determinades.

D’altra banda, el desplegament del Reglament (CE)
número 2065/2001 de la Comissió, de 22 d’octubre
de 2001, pel qual s’estableixen les disposicions d’apli-
cació del Reglament (CE) número 104/2000 del Consell,
sobre informació del consumidor en el sector dels pro-
ductes de la pesca i de l’aqüicultura, permet als diferents
operadors comercials que, amb fins de rastreig i control,
les informacions referides a la denominació comercial
i científica d’una espècie, el mètode de producció i la
zona de captura estiguin disponibles en cada fase de
la seva comercialització, i es poden presentar mitjançant
etiquetatge, envasament o document comercial adjunt
a la mercaderia, incloent-hi la factura.

Aquest Reial decret té per finalitat adaptar la nor-
mativa nacional a la normativa comunitària esmentada,
sempre amb l’objectiu d’aconseguir una operativitat
comercial millor.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat con-
sultades les comunitats autònomes, les entitats repre-
sentatives del sector afectat i el Consell de Consumidors
i Usuaris. Així mateix, ha estat informat per la Comissió
Interministerial per a l’Ordenació Alimentària.

En virtut d’això, a proposta de les ministres d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació i de Sanitat i Consum, d’a-
cord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres en la reunió del dia 16 de juliol
de 2004,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 2380/2002,
de 20 de desembre, d’identificació dels productes
de la pesca, de l’aqüicultura i del marisqueig congelats
i ultracongelats.

El Reial decret 1380/2002, de 20 de desembre, d’i-
dentificació dels productes de la pesca, de l’aqüicultura
i del marisqueig congelats i ultracongelats, es modifica
en els següents termes:

U. L’apartat 2 de l’article 3 queda redactat de la
manera següent:

«2. Tots els productes de la pesca, el maris-
queig i l’aqüicultura inclosos en l’àmbit d’aplicació
d’aquest Reial decret han de portar a l’envàs o l’em-
balatge corresponent, i en un lloc ben visible, en
caràcters llegibles i indelebles, les especificacions
següents:

a) Denominació comercial i científica de l’es-
pècie.

b) Mètode de producció:

1r. Pesca extractiva o peix.
2n. Pescat en aigua dolça.
3r. Criat o aqüicultura o marisqueig.

c) Zona de captura o de cria, d’acord amb el
que estableix l’annex d’aquest Reial decret.

En el cas d’espècies pesqueres que, per la seva
mida o altres raons físiques, es comercialitzin en
envasos o embalatges especials, en el document
que acompanya l’espècie durant la seva comercia-
lització s’han de reflectir les mateixes especifica-
cions a què es refereix aquest apartat.»

Dos. L’apartat 8 de l’article 3 queda redactat de
la manera següent:

«8. En cas que les especificacions que esta-
bleixen els apartats 1 i 2 figurin en una etiqueta,
aquesta ha de tenir les dimensions adequades amb
caràcters llegibles i indelebles.

En cas que el producte envasat es destini a la
venda directa al consumidor, tota la informació obli-
gatòria s’ha de facilitar a través de l’etiquetatge.

Als efectes de poder conèixer la traçabilitat d’un
producte, les informacions exigides pel que fa a
la denominació comercial i científica, al mètode de
producció i a la zona de captura han d’estar dis-
ponibles en cada fase de comercialització del pro-
ducte; aquesta informació es pot facilitar mitjançant
l’etiquetatge en l’envasament o en l’embalatge del
producte o per qualsevol altre document comercial
adjunt a la mercaderia, inclosa la factura.»

Tres. L’apartat 9 de l’article 3 queda redactat de
la manera següent:

«9. Les comunitats autònomes amb llengua
cooficial diferent de la llengua oficial de l’Estat
poden establir que les especificacions que esta-
bleixen els apartats 1, 2 i 3 figurin en la llengua
oficial de l’Estat o en text bilingüe.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que esta-
bleix l’article 149.1.13a de la Constitució espanyola, que
atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria
de bases i coordinació de la planificació general de l’ac-
tivitat econòmica.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 16 de juliol de 2004.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ


