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minan os supostos excepcionais de incineración previs-
tos na disposición derradeira terceira do Real decreto
3454/2000, do 22 de decembro, polo que se establece
e regula o Programa integral coordinado de vixilancia
e control das encefalopatías esponxiformes transmisibles
dos animais.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto ten carácter básico e díctase ó abeiro
do artigo 149.1.13.a e 16.a da Constitución, polo que
se lle atribúe ó Estado a competencia exclusiva en mate-
ria de bases e coordinación da planificación xeral da
actividade económica, e en materia de bases e coor-
dinación xeral da sanidade. Exceptúase do anterior a
regulación relativa ós intercambios con terceiros países,
que se dicta ó abeiro do disposto no artigo 149.1.16.a,
primeiro inciso, da Constitución, polo que se lle atribúe
ó Estado a competencia exclusiva en materia de sani-
dade exterior.

Disposición derradeira segunda. Facultade de desen-
volvemento.

Facúltanse os ministros de Agricultura, Pesca e Ali-
mentación e de Sanidade e Consumo para dictar, no
ámbito das súas competencias, as disposicións que
sexan necesarias para o desenvolvemento e a aplicación
do disposto neste real decreto.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado», agás
o disposto no artigo 10, que entrará en vigor o 1 de
xaneiro de 2004.

Dado en Madrid o 21 de novembro de 2003.

JUAN CARLOS R.

O vicepresidente segundo do Goberno
e ministro da Presidencia,

JAVIER ARENAS BOCANEGRA

21344 ORDE PRE/3235/2003, do 19 de novembro,
pola que se modifica o anexo II do Real decre-
to 280/1994, do 18 de febreiro, polo que
se establecen os límites máximos de residuos
de praguicidas e o seu control en determi-
nados productos de orixe vexetal. («BOE» 280,
do 22-11-2003.)

Os límites máximos de residuos de praguicidas regú-
lanse, para os productos de orixe vexetal, polo Real
decreto 280/1994, do 18 de febreiro, polo que se esta-
blecen os límites máximos de residuos de praguicidas
e o seu control en determinados productos de orixe vexe-
tal, modificado por última vez polo Real decreto
198/2000, do 11 de febreiro. Así mesmo, en confor-
midade coa súa disposición derradeira primeira, o ane-
xo II foi sucesivamente actualizado.

A Directiva 2003/69/CE, da Comisión, do 11 de xullo
de 2003, modificou o anexo da Directiva 90/642/CEE
no que respecta ós límites máximos de residuos de clor-
mequat, lambda-cihalotrin, kresoxim-metil, azoxistrobin
e determinados ditiocarbamatos.

Atendendo á necesidade de incorporar ó ordenamen-
to xurídico interno a Directiva 2003/69/CE, modifícase

o anexo II do Real decreto 280/1994, conforme o esta-
blecido na súa disposición derradeira primeira, unha vez
elevada, pola Comisión Conxunta de Residuos de Pro-
ductos Fitosanitarios ós ministros de Agricultura, Pesca
e Alimentación e de Sanidade e Consumo a oportuna
proposta de modificación.

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 único. Modificación do Real decreto 280/1994,
do 18 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,
lambda-cihalotrin, clormecuat, ditiocarbamatos e kre-
soxim-metil.

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

Disposición derradeira primeira. Títulos competen-
ciais.

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

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 19 de novembro de 2003.

ARENAS BOCANEGRA

Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación
e Excma. Sra. Ministra de Sanidade e Consumo.

ANEXO I

A información contida neste anexo está agrupada por
substancias activas, figurando para cada unha delas
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 figuren no anexo I
do Real decreto 280/1994.

Ó pé da ficha correspondente a cada substancia acti-
va figuran as notas explicativas das indicacións ou mar-
cas 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,
modificado polo Real decreto 198/2000, nos epígrafes
«8. Especias» e «12. Varios» das fichas que conteñen
os LMR de cada substancia activa só aparecerán os valo-
res dos LMR fixados especificamente para os productos
transformados, quedando en branco nos demais casos.
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