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ción, as explotacións de selección, as explotacións 
de multiplicación, as explotacións de recría de 
reprodutoras, as explotacións de transición de 
reprodutoras primíparas, así como todas aquelas 
con sistema de explotación extensivo que vendan 
porcos de cría, para manter a súa clasificación zoo-
técnica, deberán estar cualificadas como indemnes 
ou oficialmente indemnes da enfermidade de 
Aujeszky.»

Disposición derradeira segunda. Título competencial.

Este real decreto dítase ao abeiro da habilitación con-
tida no artigo 149.1.16.ª da Constitución que lle atribúe ao 
Estado a competencia exclusiva en materia de bases e 
coordinación xeral da sanidade.

Disposición derradeira terceira. Facultade de desenvolve-
mento e modificación.

1. Facúltase o ministro de Agricultura, Pesca e Alimen-
tación para ditar, no ámbito das súas competencias, as 
disposicións que sexan necesarias para o cumprimento e 
aplicación do disposto neste real decreto.

2. Así mesmo, facúltase o ministro de Agricultura, 
Pesca e Alimentación, logo da consulta coas comunidades 
autónomas, para modificar o contido dos anexos deste real 
decreto, para a súa adaptación ás modificacións que intro-
duza a normativa comunitaria ou por motivos urxentes de 
sanidade animal.

Disposición derradeira cuarta. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid o 13 de outubro de 2006.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Agricultura, Pesca
e Alimentación,

ELENA ESPINOSA MANGANA

ANEXO I

Enfermidades incluídas no plan de seguimento 
e vixilancia

Peste porcina clásica.
Peste porcina africana.
Enfermidade vesicular porcina.

ANEXO II

Táboa para a determinación da presenza
da enfermidade nunha explotación

Cálculo do tamaño de mostra necesario para detectar 
unha prevalencia mínima do cinco por cento cun nivel de 
confianza do 95 por cento: 

Censo total Censo que se vai controlar

  

1-25 Todos
26-30 26
31-40 31
41-50 35
51-70 40
71-100 45
101-200 51

201-1.200 57
>1.200 59

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 18694 REAL DECRETO 1205/2006, do 20 de outubro, 

polo que se modifica o Real decreto 56/2002, 
do 18 de xaneiro, polo que se regula a circula-
ción e utilización de materias primas para a 
alimentación animal e a circulación de pensos 
compostos. («BOE» 257, do 27-10-2006.)

A normativa nacional en materia de circulación e utili-
zación de pensos compostos foi obxecto dunha regula-
ción cada vez máis completa e precisa acorde coa evolu-
ción do dereito comunitario, cuxa Directiva 2000/16/CE, 
do Parlamento Europeo e do Consello, do 10 de abril, pola 
que se modifican as directivas 79/373/CEE e 96/25/CE, foi 
incorporada ao noso dereito interno mediante o Real 
decreto 56/2002, do 18 de xaneiro, polo que se regulan a 
circulación e utilización de materias primas para a alimen-
tación animal e a circulación de pensos compostos, refun-
díndose asemade na dita disposición a normativa funda-
mental existente sobre materias primas e pensos na 
alimentación animal.

Posteriormente, este real decreto foi modificado polo 
Real decreto 254/2003, do 28 de febreiro, que incorporou 
ao ordenamento xurídico interno a Directiva 2002/2/CE, 
do Parlamento Europeo e do Consello, do 28 de xaneiro 
de 2002, pola que se modifica a Directiva 79/373/CEE, do 
Consello, relativa á circulación dos pensos compostos e 
pola que se derroga a Directiva 91/357/CEE, da Comisión.

A experiencia acumulada desde a entrada en vigor 
desta regulamentación aconsella revisar algúns aspectos 
da etiquetaxe de pensos, especialmente no referente aos 
destinados aos animais de compañía, que permitan, sen 
mingua do labor de vixilancia, control ou inspección, 
unha maior fluidez no tráfico comercial dos ditos pensos, 
caracterizados pola menor superficie dos envases en que 
se comercializan e, xa que logo, por un espazo máis 
escaso para a información da etiquetaxe.

Así mesmo, á vista do contido da Directiva 2002/2/CE, 
do Parlamento Europeo e do Consello, do 28 de xaneiro 
de 2002, no referente a varios aspectos da etiquetaxe de 
pensos, entre eles a publicidade da súa fórmula exacta, 
cuxa comunicación ao cliente impuña a citada directiva a 
cargo do responsable das indicacións da etiquetaxe, 
diversas entidades asociativas de fabricantes europeos 
de pensos interpuxeron recursos contra esa disposición. 
As cuestións prexudiciais, elevadas ao Tribunal de Xustiza 
das Comunidades Europeas desde tribunais dos países 
onde se estableceron tales accións, foron resoltas 
mediante sentenza daquel órgano xudicial europeo do 6 
de decembro de 2005, publicada no Diario Oficial de la 
Unión Europea do 11 de febreiro de 2006. Na dita resolu-
ción, ademais de afirmar a validez, conforme o dereito 
comunitario, de diversos artigos impugnados, declará-
base, á luz do principio de proporcionalidade, a nulidade 
do artigo 1.1.b), da Directiva 2002/2/CE, do 28 de xaneiro 
de 2002, que exixe a comunicación da fórmula exacta do 
penso, no xeito antes exposto. Este precepto corresponde 
co artigo 15.1.l) do Real decreto 56/2002, do 18 de 
xaneiro.

Procede, en consecuencia, para cumprir co indicado 
no artigo 10 do Tratado constitutivo da Unión Europea, 
modificar o Real decreto 56/2002, do 18 de xaneiro, de 
conformidade co contido da sentenza máis arriba referida 
do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas.

Este real decreto foi sometido á consulta das comuni-
dades autónomas e das entidades representativas dos 
intereses dos sectores afectados, e a Comisión Interminis-
terial para a Ordenación Alimentaria emitiu informe.
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Na súa virtude, por proposta das ministras de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación e de Sanidade e Consumo, de 
acordo co Consello de Estado e logo de deliberación do 
Consello de Ministros na súa reunión do día 20 de outu-
bro de 2006,

D I S P O Ñ O :

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

O Real decreto 56/2002, do 18 de xaneiro, polo que se 
regulan a circulación e a utilización de materias primas 
para a alimentación animal e a circulación de pensos 
compostos, queda modificado como segue:

Un. O artigo 13 queda redactado nos seguintes termos:
«Artigo 13. Requisitos documentais.
1. Os pensos compostos unicamente se pode-

rán pór en circulación cando figuren nun espazo 
reservado para tal fin, no envase, no recipiente ou 
nunha etiqueta adherida a eles ou, se é o caso, no 
documento de acompañamento, as indicacións enu-
meradas no artigo 15, que deben ser ben visibles, 
claramente lexibles e indelebles e que comprome-
tan a responsabilidade, se for o caso, do produtor, 
envasador, importador, vendedor ou distribuidor, 
establecido dentro do territorio español.

2. As indicacións a que se refire o parágrafo 
anterior expresaranse, polo menos, na lingua espa-
ñola oficial do Estado, sen prexuízo da utilización de 
calquera outra lingua oficial no territorio das comu-
nidades autónomas con idioma propio.

3. Malia o disposto no punto anterior, os pen-
sos producidos con destino exclusivo á súa comer-
cialización noutro ou noutros países comunitarios 
deberán levar a etiquetaxe na lingua ou linguas 
nacionais ou oficiais da Unión Europea que deter-
mine o país ou países de destino. Ademais deberán 
figurar cando menos na lingua española oficial do 
Estado, salvo no caso dos alimentos para animais 
de compañía, as seguintes indicacións:

a) Nome ou razón social e domicilio ou sede 
social do fabricante.

b) Denominación e natureza do produto e des-
tino (especie e tipo de animais).

c) Contido e identidade dos aditivos.»

Dous. Suprímese a alínea l) do artigo 15.1.
Tres. O artigo 21 queda redactado nos seguintes ter-

mos:
«Artigo 21. Excepcións á aplicación deste real decreto.

Este real decreto non se lles aplicará aos pensos 
compostos para os cales se probe, cando menos, 
mediante unha indicación apropiada, que están des-
tinados á exportación a países terceiros, con fins 
científicos ou experimentais. Non obstante:

a) Para os pensos compostos obxecto de expor-
tación, o fabricante deberá estar debidamente autori-
zado e estes pensos irán en envases ou recipientes 
pechados en que, ben impreso neles, ou ben na eti-
queta, figurarán, como mínimo, os seguintes datos, 
inscritos na lingua española oficial do Estado:

1.º A mención “Para exportar a... (país terceiro)”.
2.º Nome ou razón social e domicilio ou sede 

social do fabricante e do exportador.
3.º Denominación e natureza do produto e des-

tino (especie e tipo de animais).
4.º Contido en aditivos e a súa identidade.

b) No caso dos alimentos destinados a animais 
de compañía, os datos a que se refire o punto ante-
rior poderán figurar unicamente no documento de 
acompañamento.

c) No envase ou na etiqueta dos pensos com-
postos destinados a animais con fins científicos ou 
experimentais deberán figurar as indicacións 
seguintes:

1.ª A mención ‘‘...para experimentación’’.
2.ª O nome ou razón social e o enderezo ou 

domicilio social do fabricante.
3.ª A especie animal ou tipo de animais a que 

vai destinado.
4.ª A data de fabricación.»

Disposición transitoria única. Aplicación retroactiva.

O disposto no número dous do artigo único deste real 
decreto seralles de aplicación aos procedementos admi-
nistrativos nos cales non recaese resolución firme o día 
da súa entrada en vigor.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid o 20 de outubro de 2006.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno
e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

 18757 ORDE PRE/3301/2006, do 27 de outubro, pola 
que se modifican os anexos II dos reais decre-
tos 569/1990, do 27 de abril, e 280/1994, do 18 
de febreiro, polos que se establecen os límites 
máximos de residuos de praguicidas e o seu 
control en determinados produtos de orixe 
animal e vexetal, respectivamente. («BOE» 298, 
do 28-10-2006.)

Os límites máximos de residuos de praguicidas regú-
lanse, para os produtos de orixe animal e vexetal, polo 
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, e polo 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, respectiva-
mente. Así mesmo, de conformidade coas disposicións 
derradeiras primeiras de ambos os reais decretos, os 
anexos foron sucesivamente actualizados.

Os límites máximos de residuos de praguicidas foron 
modificados recentemente pola Directiva 2006/30/CE, da 
Comisión, do 13 de marzo de 2006, pola que se modifican 
os anexos das directivas do Consello 86/362/CEE, 86/363/
CEE e 90/642/CEE no relativo aos contidos máximos de 
residuos do grupo do benomilo, establecendo a súa apli-
cación o 15 de setembro de 2006.

Posteriormente os límites máximos de residuos de 
praguicidas foron modificados de novo pola Directiva 
2006/60/CE, da Comisión, do 7 de xullo de 2006, pola que 
se modifican os anexos da Directiva 90/642/CEE, do Con-
sello, polo que respecta aos límites máximos de residuos 
de trifloxistrobin, tiabendazol, abamectina, benomilo, car-
bendazima, 1, tiofanato-metilo, miclobutanil, glifosfato, 
trimetilsulfonio, fenpropimorf e clormequat. Do seu con-


