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Disposición derradeira terceira. Habilitación competen-
cial.

Este real decreto dítase ao abeiro do artigo 149.1.7.ª da 
Constitución, que lle atribúe ao Estado competencia 
exclusiva en materia de lexislación laboral.

Disposición derradeira cuarta. Entrada en vigor.

O presente real decreto entrará en vigor o día seguinte 
ao da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado»

Dado en Madrid o 8 de abril de 2005.

JUAN CARLOS R.

O ministro de Traballo e Asuntos Sociais,
JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 6500 ORDE PRE/1041/2005, do 19 de abril, pola que 

se modifica o anexo II do Real decreto 280/1994, 
do 18 de febreiro, polo que se establece os 
límites máximos de residuos de praguicidas e 
o seu control en determinados produtos de 
orixe vexetal. («BOE» 96, do 22-4-2005.)

O Real decreto 280/1994, do 18 de febreiro, polo que 
se establecen os límites máximos de residuos de pragui-
cidas e o seu control en determinados produtos de orixe 
vexetal incorporou, entre outras, ao ordenamento xurí-
dico interno a Directiva 90/642/CEE do Consello, do 27 de 
novembro de 1990, relativa á fixación dos contidos máxi-
mos de residuos de praguicidas en determinados produ-
tos de orixe vexetal, incluídas as froitas e hortalizas.

O citado Real decreto 280/1994 foi modificado por 
última vez polo Real decreto 198/2000, do 11 de febreiro, e 
o seu anexo II foi modificado en 31 ocasións para actuali-
zar o seu contido, facendo uso da facultade concedida ao 
ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación para a súa 
modificación de acordo coa súa disposición derradeira 
primeira.

A Directiva 90/642/CEE foi modificada por última vez 
mediante a Directiva 2004/95/CE da Comisión, do 24 de 
setembro de 2004, que modifica a Directiva 90/642/CEE do 
Consello, no que atinxe aos límites máximos de residuos 
de bifentrina e famoxadona fixados nela, e a Directiva 
2004/115/CE da Comisión, do 15 de febreiro de 2004, pola 
que se modifica a Directiva 90/642/CEE do Consello, no 

que atinxe aos límites máximos de residuos dalgúns pra-
guicidas fixados nela.

Faise, pois, necesario incorporar ao ordenamento 
xurídico interno ambas as directivas modificando o 
anexo II do Real decreto 280/1994, do 18 de febreiro, unha 
vez emitido o informe sobre o proxecto pola Comisión 
Conxunta de Residuos de Produtos Fitosanitarios, así 
como pola Comisión Interministerial para a Ordenación 
Alimentaria.

No procedemento de elaboración da presente orde 
foron consultadas as comunidades autónomas e as enti-
dades representativas dos sectores afectados.

Na súa virtude, por proposta das ministras de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación e de Sanidade e Consumo, 
dispoño:

Artigo primeiro. Modificación do Real decreto 280/1994.

1. Modifícase o anexo II do Real decreto 280/1994, do 
18 de febreiro, polo que se establecen os límites máximos 
de residuos de praguicidas e o seu control en determina-
dos produtos de orixe vexetal, mediante a substitución 
dos límites máximos de residuos (LMR) que nel figuran 
para as substancias activas bifentrin, famoxadona, meto-
milo, tiodicarb, miclobutanilo, ditiocarbamatos, fenpropi-
morf, metalaxil, metalaxil-m, penconazol, iprovalicarb, 
azoxistrobin e fenhexamida.

2. Os límites máximos de residuos (LMR) que se 
fixan para as substancias activas mencionadas no punto 1 
deste artigo son os que figuran nas respectivas táboas do 
anexo da presente orde.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

A presente orde dítase ao abeiro do artigo 149.1.13.ª e 
16.ª da Constitución, que lle atribúe ao Estado a compe-
tencia exclusiva sobre as bases e coordinación da planifi-
cación xeral da actividade económica e sobre as bases e 
coordinación xeral da sanidade, respectivamente.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

A presente disposición entrará en vigor o día seguinte 
ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Non obstante, os límites máximos de residuos (LMR) 
correspondentes ás substancias activas metomilo, tiodi-
carb, miclobutanilo, ditiocarbamatos, fenpropimorf, 
metalaxil, metalaxil-m, penconazol, iprovalicarb, azoxis-
trobin e fenhexamida aplicaranse a partir do día 23 de 
xuño de 2005.

Madrid, 19 de abril de 2005.

FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Sras. Ministras de Agricultura, Pesca e Alimentación e de 
Sanidade e Consumo. 
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