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Tribunal Supremo. No caso do presidente, esta medida
esixiu unha reforma previa do artigo 11.2 da Lei
35/1995, que foi acometida pola Lei 38/1998, do 27
de novembro.

Por outra parte, trátase de adecua-la composición da
comisión ós cambios organizativos sufridos polos minis-
terios que contaban con representación nela. Para estes
efectos, adoptáronse as seguintes modificacións: en pri-
meiro lugar, a separación dos ministerios de Economía
e Facenda aconsellou reservar a este último a repre-
sentación na comisión; en segundo lugar, incrementouse
a representación do Ministerio de Traballo e Asuntos
Sociais e mantivéronse os vocais asignados ós restantes
departamentos ministeriais, o que obrigou a incremen-
ta-lo seu número, que pasa de 11 a 12.

Na súa virtude, por proposta dos ministros de Xustiza,
de Facenda e do Interior, coa aprobación previa do minis-
tro de Administracións Públicas, de acordo co Consello
de Estado e logo de deliberación do Consello de Minis-
tros na súa reunión do día 11 de abril de 2003,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do Real decreto 738/1997,
do 23 de maio, polo que se aproba o Regulamento
de axudas ás víctimas de delictos violentos e contra
a liberdade sexual.

Modifícanse os puntos 1, 2, 3 e 4 do artigo 74 do
Real decreto 738/1997, do 23 de maio, polo que se
aproba o Regulamento de axudas ás víctimas de delictos
violentos e contra a liberdade sexual, que quedan redac-
tados nos seguintes termos:

«1. A Comisión nacional de axuda e asistencia
ás víctimas de delictos violentos e contra a liber-
dade sexual estará constituída por un presidente,
12 vocais e un secretario xeral.

2. O presidente será un maxistrado nomeado
polo ministro de Xustiza por proposta do Consello
Xeral do Poder Xudicial.

3. Un dos vocais será o representante do Minis-
terio Fiscal e substituirá o presidente nos casos
de vacante, ausencia ou enfermidade. O seu
nomeamento farao o ministro de Xustiza, entre
membros da carreira fiscal pertencentes á segunda
categoría, por proposta do fiscal xeral do Estado.

4. Os restantes vocais da Comisión Nacional
serán: dous representantes do Ministerio de Xus-
tiza, dous do Ministerio de Facenda, dous do Minis-
terio do Interior e dous do Ministerio de Traballo
e Asuntos Sociais, todos eles con nivel orgánico
de subdirector xeral e designados polo titular do
respectivo departamento; e tres representantes das
organizacións vinculadas á asistencia e defensa das
víctimas de delictos violentos, designados polo
ministro de Xustiza, por proposta das propias orga-
nizacións.

Simultaneamente á designación dos titulares
destas vocalías farase a dos que actuarán como
suplentes daqueles.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, o 11 de abril de 2003.

JUAN CARLOS R.

O vicepresidente primeiro do Goberno
e ministro da Presidencia,
MARIANO RAJOY BREY

8717 REAL DECRETO 465/2003, do 25 de abril,
sobre as substancias indesexables na alimen-
tación animal. («BOE» 102, do 29-4-2003.)

O Real decreto 747/2001, do 29 de xuño, polo que
se establecen as substancias e productos indesexables
na alimentación animal, elaborouse co fin de incorporar
ó noso ordenamento xurídico a Directiva 1999/29/CE,
do Consello, do 22 de abril de 1999, relativa ás subs-
tancias e productos indesexables na alimentación ani-
mal, norma que modificaba varias anteriores e actua-
lizaba a normativa con respecto ás substancias enume-
radas nos seus anexos.

Os anexos do Real decreto 747/2001 foron modi-
ficados pola Orde PRE/1490/2002, do 13 de xuño, que
traspón a Directiva 2001/102/CE, do Consello, do 27
de novembro de 2001, pola que se modifica a Directiva
1999/29/CE, antes citada. Esta modificación vén refe-
rida ós niveis máximos de dioxinas en alimentos para
animais.

A Directiva 2002/32/CE do Parlamento Europeo e
do Consello, do 7 de maio de 2002, sobre substancias
indesexables na alimentación animal, derroga a Directiva
1999/29/CE, polas modificacións e innovacións que
introduce con respecto a esta e os seus obxectivos son
unifica-los anexos que describen os límites máximos de
substancias indesexables, establece-las posibilidades de
intervención e de descontaminación e prohibi-las mes-
turas con fins de dilución.

As novidades achegadas pola nova normativa comu-
nitaria na materia determinan a conveniencia de derro-
ga-lo Real decreto 747/2001, e de elaborar, na súa subs-
titución, esta disposición, mediante a que se incorpora
ó ordenamento xur íd ico interno a Direct iva
2002/32/CE.

No procedemento de elaboración desta norma foron
consultadas as comunidades autónomas e os sectores
afectados e sobre ela emitiron informe preceptivo a
Comisión Interministerial para a Ordenación Alimentaria
e a Axencia Española de Seguridade Alimentaria.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación e da ministra de Sanidade
e Consumo, de acordo co Consello de Estado e logo
de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión
do día 25 de abril de 2003,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación.

1. Este real decreto regula as substancias indesexa-
bles nos productos destinados á alimentación animal
e os niveis máximos tolerados de substancias indesexa-
bles naqueles, co fin de protexe-la saúde humana, a sani-
dade animal e o ambiente.

2. Este real decreto aplicarase sen prexuízo do dis-
posto nas seguintes normas:

a) O Real decreto 418/1987, do 20 de febreiro,
sobre as substancias e os productos que interveñen na
alimentación dos animais.

b) O Real decreto 2599/1998, do 4 de decembro,
sobre os aditivos na alimentación dos animais.

c) O Real decreto 56/2002, do 18 de xaneiro, polo
que se regulan a circulación e utilización de materias
primas para a alimentación animal e a circulación de
pensos compostos.

d) O Real decreto 280/1994, do 18 de febreiro,
polo que se establecen os límites máximos de residuos
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de praguicidas e o seu control en determinados pro-
ductos de orixe vexetal e o Real decreto 569/1990,
do 27 de abril, relativo á fixación de contidos máximos
para os residuos de praguicidas sobre e nos productos
alimenticios de orixe animal, sempre que estes residuos
non figuren no anexo deste real decreto.

e) A normativa relativa a cuestións veterinarias rela-
cionadas coa saúde pública e a sanidade dos animais.

f) O Real decreto 1999/1995, do 7 de decembro,
relativo ós alimentos para animais destinados a obxec-
tivos de nutrición específicos.

Artigo 2. Definicións.

Para efectos deste real decreto, entenderase por:
a) Pensos: os productos de orixe vexetal ou animal,

en estado natural, frescos ou conservados, e os derivados
da súa transformación industrial, así como as substancias
orgánicas ou inorgánicas, simples ou en mesturas, con
ou sen aditivos, destinados á alimentación animal por
vía oral.

b) Materias primas para a alimentación animal: os
distintos productos de orixe vexetal ou animal en estado
natural, frescos ou conservados, e os derivados da súa
transformación industrial, así como as substancias orgá-
nicas ou inorgánicas, con ou sen aditivos, destinados
a seren utilizados para a alimentación dos animais por
vía oral, ben directamente, ben transformados, para a
preparación de pensos compostos ou como vehículos
de premesturas.

c) Aditivos: os aditivos que se definen no artigo 2.1
do Real decreto 2599/1998, do 4 de decembro, sobre
os aditivos na alimentación dos animais.

d) Premestura: mestura de aditivos ou mestura dun
ou varios aditivos cunha ou máis materias soportes, des-
tinada á fabricación de pensos.

e) Pensos compostos: as mesturas de materias pri-
mas para a alimentación animal, con ou sen aditivos,
destinados á alimentación dos animais por vía oral, en
forma de pensos completos ou complementarios.

f) Pensos complementarios: as mesturas de pensos
que conteñan elevadas porcentaxes de determinadas
substancias e que, pola súa composición, só garantan
a ración diaria se están asociados con outros pensos.

g) Pensos completos: as mesturas de pensos que,
pola súa composición, abonden para garantir unha ración
diaria.

h) Productos destinados á alimentación animal:
materias primas para a alimentación animal, premestu-
ras, aditivos, pensos e demais productos destinados á
alimentación animal ou utilizados para tal efecto.

i) Ración diaria: a cantidade total de alimentos, cal-
culada sobre a base dun contido de humidade do 12
por cento, que necesita como media diaria un animal
dunha especie, unha categoría de idade e un rendemento
determinados para satisface-lo conxunto das súas nece-
sidades.

j) Animais: os animais pertencentes a especies que
o ser humano normalmente alimenta e posúe ou con-
some e os animais que viven libremente na natureza,
cando sexan alimentados con pensos.

k) Posta en circulación ou circulación: a tenza de
productos destinados á alimentación animal con fins de
venda, incluída a oferta para a venda, ou calquera outra
forma de traspaso, a título gratuíto ou oneroso, a ter-
ceiros, así como a propia venda ou outras formas de
traspaso.

l) Substancias indesexables: calquera substancia ou
producto, con excepción de axentes patóxenos, presen-
tes no producto destinado á alimentación animal e que
constitúen un perigo potencial para a saúde humana,
a sanidade animal ou para o ambiente, ou que poden
ser prexudiciais para a producción gandeira.

Artigo 3. Requisitos da circulación de productos des-
tinados á alimentación animal.

1. Só poderán pórse en circulación ou utilizarse os
productos destinados á alimentación animal que sexan
sans, cabais e de calidade comercial e que, usados
correctamente, non entrañen ningún risco para a saúde
humana, a sanidade animal ou o ambiente, nin poidan
ser prexudiciais para a producción gandeira. Así mesmo,
só poderán entrar desde países terceiros, para a súa
utilización na Unión Europea, os productos destinados
á alimentación animal que cumpran as mesmas con-
dicións anteriores.

2. En particular, non se poderán considerar confor-
mes co disposto no punto 1 os productos destinados
á alimentación animal cun contido de substancias inde-
sexables que non se axuste ós contidos máximos men-
cionados no anexo deste real decreto.

3. Os productos destinados á alimentación animal
que se axusten a este real decreto non estarán sometidos
a outras restriccións de posta en circulación, no que
á presencia de substancias indesexables se refire, que
as que se desprenden da dita norma e do Real decreto
354/2002, do 12 de abril, polo que se establecen os
principios relativos á organización dos controis oficiais
no ámbito da alimentación animal.

Artigo 4. Obrigas relativas ás substancias indesexables.

1. As substancias indesexables enumeradas no
anexo desta norma unicamente poderán ser toleradas
nos productos destinados á alimentación animal nas con-
dicións que no dito anexo se establecen.

2. Co fin de reducir ou elimina-las fontes das subs-
tancias indesexables nos productos destinados á alimen-
tación animal, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Ali-
mentación, en cooperación cos operadores económicos
pertinentes, levará a cabo investigacións encamiñadas
a determina-las citadas fontes cando se excedan os lími-
tes máximos establecidos e cando se detecten niveis
máis elevados das ditas substancias, tendo en conta os
niveis de fondo.

As investigacións referidas no parágrafo anterior efec-
tuaranse así mesmo cando, unha vez fixados polas auto-
ridades comunitarias os límites mínimos de intervención
aludidos na Directiva 2002/32/CE, se detecten, nos pro-
ductos para a alimentación animal, substancias indesexa-
bles en niveis superiores ós límites citados.

3. Así mesmo, o Ministerio de Agricultura, Pesca
e Alimentación coordinará as investigacións que, no
ámbito das súas competencias, efectúen as comunida-
des autónomas na materia referida no punto anterior.

4. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación
enviará, a través da canle correspondente, á Axencia
Española de Seguridade Alimentaria, á Comisión Euro-
pea e ós demais estados membros calquera información
pertinente, así como as indagacións respecto da fonte
e as medidas adoptadas para reduci-los niveis ou eli-
mina-las substancias indesexables. Esa información remi-
tirase no marco do informe anual que se presentará á
Comisión Europea conforme o disposto no artigo 3.3
do Real decreto 354/2002, salvo cando revista un carác-
ter urxente para os demais estados membros, caso en
que será enviada de inmediato.

Artigo 5. Prohibición de mesturas con fins de dilución.

Os productos destinados á alimentación animal cun
contido dalgunha substancia indesexable superior ó con-
tido máximo fixado no anexo, non se poden mesturar,
para efectos de dilución, co mesmo producto ou con
outros productos destinados á alimentación animal.



1168 Xoves 1 maio 2003 Suplemento núm. 7

Artigo 6. Contido en substancias indesexables dos pen-
sos complementarios.

Os pensos complementarios, na medida en que non
existen disposicións específicas que lles sexan aplica-
bles, non poden presentar, tendo en conta a proporción
que deles se prescribe para unha ración diaria, subs-
tancias indesexables, das enumeradas no anexo, en con-
tidos superiores ós fixados para os pensos completos.

Artigo 7. Medidas excepcionais.

1. Se, en razón da aparición de novos datos ou da
nova valoración dos existentes, se tivesen motivos fun-
dados para considerar que algún dos contidos máximos
fixados no anexo ou algunha substancia indesexable non
mencionada no dito anexo presenta un perigo para a
saúde humana, a sanidade animal ou para o ambiente,
o ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación dictará,
logo de informe preceptivo da Axencia Española de Segu-
ridade Alimentaria, a correspondente orde mediante a
que, de forma provisional, e en canto non se pronuncien
ó respecto as autoridades comunitarias, se reducirá o
contido máximo vixente, se fixará outro contido máximo
ou se prohibirá a presencia desa substancia indesexable
nos productos destinados á alimentación animal.

2. As actuacións en aplicación do punto anterior
efectuaranse sen prexuízo da adopción inmediata das
medidas que a urxencia da situación requira, con obxecto
de preserva-la saúde dos consumidores, das que se dará
conta no acto ás unidades correspondentes do Ministerio
de Sanidade e Consumo.

3. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimenta-
ción, a través da canle correspondente, informará inme-
diatamente disto ós demais estados membros e á Comi-
sión Europea precisando os motivos que xustificasen tal
decisión.

Artigo 8. Actuacións no caso de modificacións do
anexo.

No caso de que, como consecuencia das correspon-
dentes actuacións da Comisión Europea, se modifique
o anexo desta norma, ou se adopten criterios de acep-
tabilidade dos procesos de descontaminación que se
engadirán ós criterios previstos para os productos des-
tinados á alimentación animal que fosen sometidos ós
ditos procesos, levaranse a cabo as medidas encami-
ñadas a garanti-la correcta aplicación de calquera pro-
ceso que se considere aceptable, así como a confor-
midade, respecto das disposicións contidas no anexo,
dos productos destinados á alimentación animal des-
contaminados.

Artigo 9. Responsabilidade dos explotadores de empre-
sas de pensos.

O artigo 20 do Regulamento (CE) 178/2002, do Par-
lamento Europeo e do Consello, do 28 de xaneiro de
2002, polo que se establecen os principios e os requi-
sitos xerais da lexislación alimentaria, se crea a Axencia
Europea de Seguridade Alimentaria e se fixan proce-
dementos relativos á seguridade alimentaria, que contén
determinadas obrigas para os explotadores de empresas
de pensos, será de aplicación «mutatis mutandis» á mate-
ria regulada neste real decreto.

Artigo 10. Aplicación da norma ós alimentos destina-
dos ó comercio exterior.

1. As disposicións contidas neste real decreto apli-
caranse ós productos destinados á alimentación animal
producidos na Unión Europea que se vaian exportar a
países terceiros.

2. O disposto no punto 1 non afectará a reexpor-
tación nin a reexpedición dos citados productos, que
se realizará de acordo coas condicións establecidas no
artigo 12 do Regulamento (CE) n.o 178/2002.

Artigo 11. Réxime sancionador.

En caso de incumprimento do disposto neste real
decreto, será de aplicación o réxime sancionador previsto
na Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal, así
como no Real decreto 1945/1983, do 22 de xuño, polo
que se regulan as infraccións e sancións en materia de
defensa do consumidor e a producción agroalimentaria.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogadas as disposicións de igual ou infe-
rior rango que se opoñan ó establecido neste real decre-
to, e, en particular, o Real decreto 747/2001, do 29
de xuño, polo que se establecen as substancias e pro-
ductos indesexables na alimentación animal.

Disposición derradeira primeira. Habilitación compe-
tencial.

A última frase do punto 1 do artigo 3 e o artigo
10 deste real decreto díctanse en virtude do artigo
149.1.10.a da Constitución, que reserva para o Estado
a competencia exclusiva en materia de comercio exterior;
os puntos 2 e 3 do artigo 4, de acordo co disposto
no artigo 149.1.15.a da mesma norma, que lle outorga
ó Estado competencia exclusiva en materia de fomento
e coordinación xeral da investigación científica e técnica;
o resto da disposición ten carácter de normativa básica,
en virtude do artigo 149.1.13.a e 16.a da Constitución,
que reserva para o Estado as competencias exclusivas
sobre as bases de coordinación da planificación xeral
da actividade económica e sobre as bases e coordinación
xeral da sanidade, respectivamente.

Disposición derradeira segunda. Facultade de desen-
volvemento.

Facúltanse os ministros de Agricultura, Pesca e Ali-
mentación e de Sanidade e Consumo para que, no ámbi-
to das súas respectivas competencias, logo de informe
preceptivo da Axencia Española de Seguridade Alimen-
taria, adopten as disposicións necesarias para o desen-
volvemento das previsións deste real decreto e para a
actualización ou inclusión de novos anexos como con-
secuencia das modificacións introducidas pola normativa
comunitaria.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día 1 de agosto
de 2003.

Dado en Madrid, o 25 de abril de 2003.
JUAN CARLOS R.

O vicepresidente primeiro do Goberno
e ministro da Presidencia,
MARIANO RAJOY BREY
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