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e de tremesía (scrapie), para as proteínas de orixe
animal, poderanse manter á espera dunha decisión
comunitaria sobre o tipo de tratamento térmico
capaz de destruí-lo axente responsable das ditas
enfermidades.

Os intercambios e as importacións de fariñas
de carnes e de fariñas de ósos seguirán estando
sometidos ás disposicións do punto 2 do artigo
5 do Real decreto 49/1993, do 15 de xaneiro,
e ás condicións de importación tal e como se defi-
nen no artigo 2.b) do Real decreto 1977/1999,
do 23 de decembro.»

9448 ORDE PRE/1114/2003, do 30 de abril, pola
que se modifican os anexos II dos reais decre-
tos 280/1994, do 18 de febreiro, e
569/1990, do 27 de abril, polos que se esta-
blecen os límites máximos de residuos de pra-
guicidas e o seu control en determinados pro-
ductos de orixe vexetal e animal. («BOE» 111,
do 9-5-2003.)

Os límites máximos de residuos de praguicidas regú-
lanse, para os productos de orixe vexetal e animal, polo
Real decreto 280/1994, do 18 de febreiro, polo que
se establecen os límites máximos de residuos de pra-
guicidas e o seu control en determinados productos de
orixe vexetal, modificado por última vez polo Real decreto
198/2000, do 11 de febreiro, e polo Real decreto
569/1990, do 27 de abril, relativo á fixación de contidos
máximos de residuos de praguicidas sobre e nos pro-
ductos de orixe animal, modificado por última vez polo
Real decreto 1800/1999, do 26 de novembro, respec-
tivamente. Así mesmo, de conformidade coas disposi-
cións derradeiras primeiras de ámbolos reais decretos,
os anexos foron sucesivamente actualizados.

A Directiva 2002/97/CE, do 16 de decembro de
2002, da Comisión, fixou novos límites máximos de resi-
duos de praguicidas (2,4-D, triasulfuron e tifensulfu-
ron-metil) en determinados productos de orixe vexetal,
incluídas as froitas e hortalizas, cereais e nos productos
alimenticios de orixe animal, por modificación dos
anexos das directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE e
90/642/CEE, do Consello.

Por outro lado, a Directiva 2002/100/CE, do 20 de
decembro de 2002, da Comisión, modificou a Directiva
90/642/CEE, do Consello, no que respecta ós contidos
máximos de azoxistrobin.

Atendendo á necesidade de incorporar ó ordenamen-
to xurídico interno as directivas 2002/97/CE e
2002/100/CE, modifícase, por un lado, o anexo II do
Real decreto 280/1994, conforme o establecido na súa
disposición derradeira primeira, unha vez elevada pola
Comisión Conxunta de Residuos de Productos Fitosa-
nitarios ós ministros de Agricultura, Pesca e Alimentación
e de Sanidade e Consumo a oportuna proposta de modi-
ficación. Así mesmo, modifícase a parte B do anexo II,
do Real decreto 569/1990, de conformidade coa súa
disposición derradeira primeira na redacción dada polo
Real decreto 2460/1996, do 2 de decembro.

No procedemento de elaboración das disposicións
afectadas foron consultados os sectores afectados e as
comunidades autónomas.

Na súa virtude, logo de informe favorable da Comisión
Interministerial para a Ordenación Alimentaria, por pro-
posta do ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación
e da ministra de Sanidade e Consumo, dispoño:

Artigo primeiro. Modificación do Real decreto
280/1994, do18 de febreiro.

1. Modifícase o anexo II do Real decreto 280/1994,
coa substitución dos límites máximos de residuos que
nel figuran para as substancias activas azoxistrobin,
2,4-D, tifensulfuron e triasulfuron.

2. Os límites máximos de residuos fixados para as
substancias activas mencionadas no número 1 deste
artigo son os que figuran no anexo I desta orde.

Artigo segundo. Modificación do Real decreto
569/1990, do 27 de abril.

Modifícase a parte B do anexo II do Real decreto
569/1990, do 27 de abril, relativo á fixación de contidos
máximos de residuos de praguicidas sobre e nos pro-
ductos de orixe animal, coa inclusión dos límites máxi-
mos de residuos de praguicidas para a substancia activa
2,4-D, que figuran no anexo II desta orde.

Disposición derradeira primeira. Títulos competenciais.

Esta orde díctase ó abeiro do artigo 149.1.13.a e 16.a,
da Constitución, que lle atribúe ó Estado a competencia
exclusiva sobre as bases e coordinación da planificación
xeral da actividade económica e sobre as bases e coor-
dinación xeral da sanidade, respectivamente.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

1. Os límites máximos de residuos da substancia
activa azoxistrobin entrarán en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

2. O resto de límites máximos de residuos contidos
na presente orde entrarán en vigor o 1 de xullo de 2003.

Madrid, 30 de abril de 2003.

RAJOY BREY

Excmo. Sr. ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación
e Excma. Sra. ministra de Sanidade e Consumo.

ANEXO I

A información contida no presente anexo está agru-
pada por substancias activas e para cada unha de elas
figura unha ficha no encabezamento da cal aparece o
seu nome común ou denominación oficial e a definición
do residuo, tal como corresponde no índice do anexo II
do Real decreto 280/1994.

Os valores dos límites máximos de residuos (LMR)
fixados para cada producto vexetal ou para cada grupo
de productos vexetais aparecen ordenados en tres
columnas segundo a orde con que figuran no anexo I
do Real decreto 280/1994.

A rodapé da ficha correspondente a cada substancia
activa figuran as notas explicativas das indicacións ou
marcas con que aparecen sinalados os nomes ou valores
de LMR que contén.

De conformidade co establecido no anexo I do Real
decreto 280/1994 e no número 3 do seu artigo 4, modi-
ficado polo Real decreto 198/2000, no epígrafe «12.
Varios» das fichas que conteñen os LMR de cada subs-
tancia activa só aparecerán os valores dos LMR fixados
especificamente para os productos transformados, e
quedan en branco nos demais casos.
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ANEXO II
Parte B do anexo II do Real decreto 569/1990

Límites máximos en mg/kg

Residuos de
praguicidas.

Na carne, incluída a materia graxa, prepa-
rados de carnes, miúdos e graxas animais
que figuran no anexo I dentro dos códigos
NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00
00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00,
0210, 1601 00 e 1602.

No leite e nos productos lác-
teos que figuran no anexo I
dentro dos códigos NC
0401, 0402, 0405 00 e
0406.

Nos ovos frescos sen casca,
ovos de aves e xemas de
ovo que figuran no anexo I
nos códigos NC 0407 00
e 0408.

2,4-D. Riles (excepto aves de curral) 1 (p).
Outros 0,05* (p).

0,01* (p). 0,01* (p).

(*) Indica o limiar de determinación analítica.
(p) Indica o límite máximo de residuos provisional.

MINISTERIO DE FOMENTO
9581 ORDE FOM/1144/2003, do 28 de abril, pola

que se regulan os equipamentos de seguri-
dade, salvamento, contra incendios, navega-
ción e prevención de verteduras por augas
sucias, que deben levar a bordo as embarca-
cións de recreo. («BOE» 113, do 12-5-2003.)

O Real decreto 1434/1999, do 10 de setembro, polo
que se establecen os recoñecementos e inspeccións das
embarcacións de recreo para garanti-la seguridade da
vida humana no mar e se determinan as condicións que
deben reuni-las entidades colaboradoras de inspección,
establece no seu artigo 3 que as embarcacións de recreo
comprendidas dentro do seu ámbito de aplicación debe-
rán realiza-los recoñecementos correspondentes para
verifica-lo cumprimento da normativa vixente en materia
de seguridade e de prevención da contaminación.

Esta normativa estaba recollida ata a data, no relativo
a embarcacións de recreo, en disposicións de rango infe-
rior, o contido das cales quedou en boa medida des-
fasado.

Esta orde, conferindo un marco normativo adecuado
para a seguridade deste tipo de embarcacións, recolle
as innovacións producidas na determinación dos equi-
pamentos de seguridade, salvamento, contra incendios,
navegación e prevención de augas sucias que deben
levar a bordo as embarcacións de recreo.

Na súa virtude, dispoño:

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto.

Esta orde ten por obxecto:

a) Establece-lo equipamento de seguridade que
deben levar a bordo, con carácter obrigatorio, as embar-
cacións de recreo comprendidas dentro do seu ámbito
de aplicación.

b) Determina-los requisitos que debe reuni-lo dito
equipamento de seguridade.

Artigo 2. Ámbito de aplicación.

1. Esta orde aplicarase:
a) A tódalas embarcacións de recreo comprendidas

no artigo 2 do Real decreto 1434/99, do 10 de setem-
bro, matriculadas ou que se pretendan matricular en
España, así como ás embarcacións de matrícula doutros
países que, de conformidade coa lexislación vixente,
desexen desenvolver unha actividade con fins comerciais
en augas marítimas nas que España exerce soberanía,
dereitos soberanos ou xurisdicción.

b) Ós equipamentos de seguridade, salvamento,
contra incendios, navegación e prevención de vertedu-
ras, destinados a elas, que se indican nos capítulos II,
III, IV e V da presente orde.

2. Quedan excluídos do ámbito de aplicación desta
orde:

a) Os artefactos flotantes ou de praia, entendéndose
por tales os seguintes:

— Piraguas, «kaiaks» e canoas sen motor.
— Patíns con pedais ou provistos de motor con poten-

cia inferior a 3,5 quilovatios.
— Motos náuticas.
— Táboas a vela.
— Táboas esvaradías con motor, embarcacións de

uso individual e outros enxeños similares a motor.
— Instalacións flotantes fondeadas.

b) As embarcacións de regatas que teñan as súas
propias regras de seguridade e estean destinadas exclu-
sivamente á competición.

c) As embarcacións experimentais sempre que non
se comercialicen no mercado da Unión Europea.

d) As embarcacións somerxibles.
e) Os vehículos de colchón de aire.
f) Os hidroplanadores.
g) O orixinal e cada unha das reproduccións de

embarcacións antigas deseñadas antes de 1950, cons-
truídas con elementos orixinais e denominadas así polo
constructor.

3. En todo caso, as embarcacións citadas no punto 2
dunha eslora igual ou superior a 2,5 metros, e que non
sexan artefactos flotantes ou de praia dos relacionados
na letra a), requirirán da previa autorización da capitanía
marítima correspondente para navegar nas zonas esta-
blecidas no artigo 3. A capitanía marítima fixará as zonas
para as cales autoriza a navegación, en función das carac-
terísticas da embarcación, e os equipamentos de segu-
ridade que deben reuni-las ditas embarcacións.


