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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
7261

Ordre PRE/1165/2010, de 6 de maig, per la qual es modifica l’annex I del Reial
decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat
comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris, a fi
de modificar els usos de les substàncies actives fosfur d’alumini, fosfur de
calci, fosfur de magnesi i el que es refereix a la denominació comuna i a la
puresa de la substància activa proteïnes hidrolitzades.

La Directiva 91/414/CEE del Consell, de 15 de juliol de 1991, relativa a la comercialització
de productes fitosanitaris, inclou a l’annex I les substàncies actives que han estat
autoritzades per a la seva incorporació en els productes fitosanitaris. L’esmentada Directiva
s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol en virtut del Reial decret 2163/1994, de 4 de
novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat comunitari d’autorització per
comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris. D’altra banda, en l’Ordre de 14 d’abril de
1999, s’estableix l’annex I de l’esmentat Reial decret, sota la denominació «Llista
comunitària de substàncies actives», que es defineix a l’article 2.16 de l’esmentat Reial
decret, com la llista de les substàncies actives de productes fitosanitaris acceptades per la
Comissió Europea i la incorporació de les quals s’ha de fer pública mitjançant disposicions
nacionals, dictades a l’empara de les normes comunitàries corresponents.
La Directiva 91/414/CEE, del Consell, de 15 de juliol de 1991, ha estat modificada per
successives directives a fi d’incloure a l’annex I determinades substàncies actives. Així,
mitjançant la Directiva 2008/125/CE de la Comissió, de 19 de desembre, es van incorporar
el fosfur d’alumini, el fosfur de calci i el fosfur de magnesi, entre d’altres substàncies
actives. La Directiva 2009/146/CE de la Comissió, de 26 de novembre, corregeix i amplia
els usos autoritzats per a les esmentades substàncies actives.
Mitjançant la Directiva 2008/127/CE de la Comissió, de 18 de desembre, s’inclouen les
proteïnes hidrolitzades com a substàncies actives. La Directiva 2009/153/CE de la
Comissió, de 30 de novembre, modifica la denominació comuna i les especificacions de
puresa d’aquesta substància.
Les directives 2008/125/CE de la Comissió de 19 de desembre, i 2008/127/CE de la
Comissió de 18 de desembre, han estat incorporades a l’ordenament jurídic intern per
l’Ordre PRE/2671/2009, de 29 de setembre, per la qual s’inclouen a l’annex I del Reial
decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat comunitari
d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris, diverses substàncies
actives i microorganismes com a substàncies actives.
La present Ordre incorpora a l’ordenament jurídic intern la Directiva 2009/146/CE de la
Comissió, de 26 de novembre, respecte als usos de les substàncies actives fosfur d’alumini,
fosfur de calci i fosfur de magnesi, la Directiva 2009/153/CE de la Comissió, de 30 de
novembre, quant a la denominació comuna i a la puresa de la substància activa proteïnes
hidrolitzades i es dicta d’acord amb la disposició final primera del Reial decret 2163/1994,
de 4 de novembre.
La Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària ha emès un informe preceptiu
sobre aquesta disposició. Així mateix, en la seva tramitació han estat consultats les
comunitats autònomes i els sectors afectats.
En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí i de la
ministra de Sanitat i Política Social, disposo:
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Article únic. Modificació de l’annex I del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel
qual s’implanta el sistema harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i
utilitzar productes fitosanitaris.
Es modifica l’annex I del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta
el sistema harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes
fitosanitaris de la manera següent:
U.–Es modifiquen les condicions d’inclusió de les substàncies actives fosfur d’alumini,
fosfur de calci i fosfur de magnesi, pel que fa als usos autoritzats.
Dos.–Es modifiquen les condicions d’inclusió de la substància activa proteïnes
hidrolitzades, pel que fa a la denominació comuna i a la puresa de la substància activa
proteïnes hidrolitzades.
Disposició addicional única.

Revisió de les autoritzacions.

1. A fi de verificar que es compleixen les condicions d’inclusió i renovacions que
estableix l’annex de la present Ordre, les autoritzacions provisionals dels productes
fitosanitaris que continguin les substàncies actives afectades, concedides amb anterioritat
a l’inici del seu termini d’inclusió o renovació, s’han de revisar adoptant i aplicant les
corresponents resolucions abans que expiri el respectiu termini establert en l’esmentat
annex.
2. La verificació del compliment dels requisits de documentació especificats a l’article
29.1.a) del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre, que conté l’annex III de l’Ordre de
4 d’agost de 1993, per la qual s’estableixen els requisits per a sol·licituds d’autoritzacions
de productes fitosanitaris, i l’avaluació de conformitat amb els principis uniformes que
conté l’annex de l’Ordre de 29 de novembre de 1995, per la qual s’estableixen els principis
uniformes per a l’avaluació i l’autorització de productes fitosanitaris, s’han de fer adoptant
i aplicant les corresponents resolucions abans que expiri el respectiu termini per a l’aplicació
dels esmentats principis uniformes, que per a cada una de les substàncies actives
s’indiquen a l’annex de la present Ordre, tenint en compte, a més, les condicions de la
versió final del corresponent informe d’avaluació de la Comissió Europea, aprovat al Comitè
Permanent de la Cadena Alimentària i Sanitat Animal.
3. En el Registre oficial de productes i material fitosanitari de la Direcció General de
Recursos Agrícoles i Ramaders, del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, queden
a disposició dels interessats l’informe de revisió de la Comissió Europea, a què es refereix
l’apartat anterior, així com el de la Comissió d’Avaluació de Productes Fitosanitaris previstos
a l’article 3 del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre. Tot això amb excepció de la
informació confidencial definida a l’article 32 de l’esmentat Reial decret.
Disposició final primera.

Incorporació del dret comunitari.

Mitjançant la present Ordre s’incorporen al dret espanyol la Directiva 2009/146/CE de
la Comissió, de 26 de novembre de 2009, que corregeix la Directiva 2008/125/CE per la
qual es modifica la Directiva 91/414/CEE del Consell per incorporar el fosfur d’alumini, el
fosfur de calci, el fosfur de magnesi, el cimoxanil, el dodemorf, l’èster metílic d’àcid
2,5-diclorobenzoic, la metamitrona, la sulcotriona, el tebuconazole i el triadimenol com a
substàncies actives, i la Directiva 2009/153/CE, de la Comissió de 30 de novembre de
2009 per la qual es modifica l’annex I de la Directiva 91/414/CEE del Consell pel que fa a
la denominació comuna i a la puresa de la substància activa proteïnes hidrolitzades.
Disposició final segona.

Entrada en vigor.

La present disposició entra en vigor l’endemà de la publicació, sense perjudici del que
estableix la disposició addicional única.
Madrid, 6 de maig de 2010.–La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la
Presidència, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.
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ANNEX
Modificació de l’annex I «Llista comunitària de substàncies actives» del Reial
decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat
comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris
Condicions de la inclusió de la substància activa fosfur d’alumini:
Part A:
Usos: només es pot utilitzar com a insecticida, rodenticida, talpicida i leporicida en
forma de productes d’ús immediat que continguin fosfur d’alumini. Se n’autoritza l’ús com
a rodenticida, talpicida i leporicida únicament a l’exterior. Les autoritzacions s’han de limitar
als usuaris professionals.
Condicions de la inclusió de la substància activa fosfur de calci:
Part A:
Usos: només es pot utilitzar com a rodenticida i talpicida únicament a l’exterior en els
dos casos, en forma de productes d’ús immediat que continguin fosfur de calci. Les
autoritzacions s’han de limitar a usuaris professionals.
Condicions de la inclusió de la substància activa fosfur de magnesi:
Part A:
Usos: només es pot autoritzar com a insecticida, rodenticida, talpicida i leporicida en
forma de productes d’ús immediat que continguin fosfur de magnesi. Com a rodenticida,
talpicida i leporicida, únicament a l’exterior. Les autoritzacions s’han de limitar als usuaris
professionals.
Condicions de la inclusió de la substància activa proteïnes hidrolitzades:
Nom comú: proteïnes hidrolitzades.
Núm. CAS: no assignat.
Núm. CIOAC: no assignat.
Puresa: informe de revisió (SANCO/2615/2008).
Part A:
Només es poden utilitzar com a atraients. Les proteïnes d’origen animal han de complir
les disposicions del Reglament (CE) núm. 1774/2002.
Part B:
Per a l’aplicació dels principis uniformes, cal atenir-se a les conclusions de l’informe de
revisió de la Comissió Europea, aprovat pel Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i
de Sanitat Animal en la seva reunió de 28 d’octubre de 2008.
Termini de la inclusió: de l’1 de setembre de 2009 al 31 d’agost de 2019.
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