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5. A información á poboación sobre as medidas de 
seguranza previstas terá carácter de confidencialidade 
nos puntos que afectan a seguranza pública e o carácter 
confidencial das relacións internacionais e a defensa 
nacional. Todas as persoas que, no exercicio da súa acti-
vidade profesional, poidan ter acceso a esta informa-
ción, están obrigadas a gardar segredo profesional sobre 
o seu contido e a asegurar a súa confidencialidade.

A autoridade competente remitiralle á Dirección 
Xeral de Protección Civil e Emerxencias do Ministerio do 
Interior a documentación acreditativa do cumprimento 
da obriga de información á poboación sobre as medidas 
de seguranza previstas, para os efectos da súa remisión 
á Comisión Europea. 

 2189 ORDE PRE/266/2006, do 6 de febreiro, pola que 
se modifican os anexos II dos reais decretos 
280/1994, do 18 de febreiro, e 569/1990, do 27 de 
abril, polos que se establecen os límites máxi-
mos de residuos de praguicidas e o seu control 
en determinados produtos de orixe vexetal e 
animal, para traspor diversas directivas da 
Comisión Europea. («BOE» 35, do 10-2-2006.)

Os límites máximos de residuos de praguicidas regú-
lanse, para os produtos de orixe vexetal e animal, 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 produtos de orixe vexetal, e 
polo Real decreto 569/1990, do 27 de abril, relativo á fixa-
ción de contidos máximos de residuos de praguicidas 
sobre e nos produtos de orixe animal, respectivamente. 
Así mesmo, de conformidade coas disposicións derradei-
ras primeiras de ambos os reais decretos, os anexos 
foron sucesivamente actualizados.

Os límites máximos de residuos de praguicidas foron 
modificados recentemente polas seguintes directivas:

Directiva 2005/37/CE da Comisión, do 3 de xuño de 
2005, que fixou novos límites máximos de determinados 
residuos de praguicidas sobre e nos cereais e en determi-
nados produtos de orixe vexetal, incluídas as froitas e 
hortalizas, por modificación dos anexos das directivas 
86/362/CEE, e 90/642/CEE, do Consello.

Directiva 2005/46/CE da Comisión, do 8 de xullo de 
2005, que fixou novos límites máximos de residuos para a 
substancia amitraz, por modificación dos anexos das direc-
tivas 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, do Consello.

Directiva 2005/48/CE da Comisión, do 23 de agosto de 
2005, que modifica as directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE e 
90/642/CEE do Consello no relativo aos límites máximos 
de determinados residuos de praguicidas sobre e nos 
cereais e en determinados produtos de orixe animal e 
vexetal.

Atendendo á necesidade de incorporar ao ordena-
mento xurídico interno as mencionadas directivas, modi-
fícase, por un lado, o anexo II do Real decreto 280/1994, 
do 18 de febreiro, conforme o establecido na súa disposi-
ción derradeira primeira, unha vez elevada, pola Comi-
sión Conxunta de Residuos de Produtos Fitosanitarios 
aos ministros de Agricultura, Pesca e Alimentación e de 
Sanidade e Consumo, a oportuna proposta de modifica-
ción. Así mesmo, modifícase o anexo II, do Real decreto 
569/1990, do 27 de abril, de conformidade coa súa dispo-
sición derradeira primeira.

No procedemento de elaboración desta norma foron 
consultadas as entidades representativas dos intereses 
dos sectores afectados e as comunidades autónomas, e 
emitiu o informe preceptivo a Comisión Interministerial 
para a Ordenación Alimentaria.

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, 
do 18 de febreiro, polo que se establecen os límites 
máximos de residuos de praguicidas e o seu control 
en determinados produtos de orixe vexetal.

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 determinados produtos de 
orixe vexetal, queda modificado como segue:

Un.– Inclúense os límites máximos de residuos das 
substancias activas fenamidona, siltiofam e picoxistro-
bina que figuran no anexo I da presente orde.

Dous.– Substitúense os límites máximos de residuos 
que nel figuran para as substancias activas isoxaflutol, 
trifloxistrobina, carfentrazona-etilo, mecoprop, hidracida 
maleica, propizamida, amitraz, mesotriona, flufenacet, 
iodosulfuron-metil sodio, fostiazato, molinato, propicona-
zol e iprodiona, polos que figuran no anexo I da presente 
orde.

Artigo segundo. Modificación do Real decreto 569/1990, 
do 27 de abril, relativo á fixación de contidos máximos 
de residuos de praguicidas sobre e nos produtos de 
orixe animal.

O anexo II do Real decreto 569/1990, do 27 de abril, 
relativo á fixación de contidos máximos de residuos de 
praguicidas sobre e nos produtos de orixe animal, queda 
modificado como segue:

 Un.– Na parte A inclúense os límites máximos de resi-
duos de praguicidas para a substancia activa picoxistro-
bina, que figuran no anexo II, número 1, da presente 
orde.

Dous.– Na parte B substitúense os límites máximos de 
residuos de praguicidas que nel figuran para as substan-
cias activas amitraz e propiconazol, polos que figuran no 
anexo II, número 2, da presente orde.

Disposición derradeira primeira. Títulos competenciais.

Esta orde dítase ao abeiro do artigo 149.1.13.ª e 16.ª, 
da Constitución, que atribúe ao Estado a competencia 
exclusiva sobre as bases e coordinación da planificación 
xeral da actividade económica e sobre as bases e coordi-
nación xeral da sanidade, respectivamente.

Disposición derradeira segunda. Incorporación de 
dereito da Unión Europea.

Mediante esta orde incorpóranse ao dereito español 
as seguintes directivas:

a) A Directiva 2005/37/CE da Comisión, do 3 de xuño 
de 2005, pola que se modifican as directivas do Consello 
86/362/CEE e 90/642/CEE, no que atinxe aos contidos 
máximos de determinados residuos de praguicidas sobre 
e nos cereais e en determinados produtos de orixe vexe-
tal, incluídas as froitas e hortalizas.

b) A Directiva 2005/46/CE da Comisión, do 8 de xullo 
de 2005, pola que se modifican os anexos das directivas 
do Consello 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE no que 
respecta aos contidos máximos de residuos de amitraz.

c) A Directiva 2005/48/CE da Comisión, do 23 de 
agosto de 2005, pola que se modifican as Directivas 
86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE do Consello no 
relativo aos límites máximos de residuos de determi-
nados praguicidas sobre e nos cereais e en determina-
dos produtos de orixe animal e vexetal.
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Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Os límites máximos de residuos contidos nesta orde 
entrarán en vigor o 4 de decembro de 2006, excepto os 
límites máximos da substancia activa amitraz, que entra-
rán en vigor o 10 de xaneiro de 2007, e os límites máximos 
das substancias activas mesotriona, siltiofam, picoxistro-
bina, flufenacet, iodosulfurón-metil sodio, fostiazato, 
molinato, propiconazol e iprodiona, que entrarán en vigor 
o 24 de febreiro de 2007.

Madrid, 6 de febreiro de 2006.

FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

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

ANEXO I
A información contida no anexo I está agrupada por 

substancias activas, figurando para cada unha delas 
unha ficha en cuxo encabezamento aparece o seu nome 
común ou denominación oficial e a definición do resi-
duo, tal como corresponde no índice do anexo II do Real 
decreto 280/1994, do 18 de febreiro. Os valores dos lími-
tes máximos de residuos (LMR) fixados para cada pro-
duto vexetal ou para cada grupo de produtos vexetais 
aparecen ordenados en tres columnas segundo a orde 
con que figuran no anexo I do Real decreto 280/1994, do 
18 de febreiro.

Ao pé 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. 
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