
Suplemento núm. 14 Mércores 1 novembro 2006 1961   

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-
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tido destaca que os límites de residuos do benomilo, tio-
fanato-metilo e clormequat son de aplicación nunha data 
extremadamente próxima á publicación da directiva; no 
caso do clormequat, o 1 de agosto de 2006, e no caso do 
benomilo que modifican os da anterior Directiva 2006/30/
CE, da Comisión, do 13 de marzo de 2006, aplícanse na 
mesma data que naquela, o 15 de setembro de 2006.

Por todo iso, procede unir nun só proxecto a transpo-
sición da Directiva 2006/30/CE e parcialmente a Directiva 
2006/60/CE, no que se refire ao benomilo, tiofanato-metilo 
e clormequat, para o cal se modifica, por un lado, o anexo 
II do Real decreto 280/1994, do 18 de febreiro, conforme o 
establecido na súa disposición derradeira primeira, unha 
vez elevada, pola Comisión Conxunta de Residuos de Pro-
dutos Fitosanitarios aos ministros de Agricultura, Pesca e 
Alimentación e de Sanidade e Consumo, a oportuna pro-
posta de modificación. Así mesmo, modifícase o anexo II 
do Real decreto 569/1990, do 27 de abril, de conformidade 
coa súa disposición derradeira primeira.

Esta disposición foi sometida ao informe previo da 
Comisión Interministerial para a Ordenación Alimentaria.

No procedemento de elaboración desta disposición 
foron consultadas as entidades representativas dos intere-
ses dos sectores afectados e as comunidades autónomas.

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

Na parte B do anexo II do Real decreto 569/1990, do 27 
de abril, relativo á fixación de contidos máximos de resi-
duos de praguicidas sobre e nos produtos de orixe ani-
mal, substitúense os límites máximos de residuos para as 
substancias activas benomilo, carbendazima e tiofanato-
metilo polos que figuran no anexo I desta orde.

Artigo segundo. 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.

No 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, substitúense os límites 
máximos de residuos que nel figuran para as substan-
cias activas benomilo, carbendazima, tiofanato-metilo 
e clormequat polos que figuran no anexo II desta orde.

Disposición derradeira primeira. Incorporación de 
dereito da Unión Europea.

Mediante esta orde incorpórase ao dereito español 
a 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, e parcialmente a Directiva 2006/60/CE, da 
Comisión, do 7 de xullo de 2006, pola que se modifican 
os anexos da Directiva 90/642/CEE, do Consello, polo 
que respecta aos límites máximos de residuos de tri-
floxistrobin, tiabendazol, abamectina, benomilo, 
carbendazima,l, tiofanato-metilo, miclobutanil, glifos-
fato, trimetilsulfonio, fenpropimorf e clormequat, no 
que se refire ao benomilo, tiofanato-metilo e clorme-
quat.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 27 de outubro de 2006.–A vicepresidenta 
primeira do Goberno e ministra da Presidencia, María 
Teresa Fernández de la Vega Sanz. 

ANEXO I

Límites máximos de residuos de praguicidas en produtos de orixe animal

Residuos de praguicidas

Límites máximos en mg/kg.

Na carne, incluída a materia graxa, 
preparados de carnes, despoxos e 

graxas animais que fi guran no anexo I 
dentro dos códigos ex 0201, 0202, 0203, 
0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 

0209 00, 0210, 1601 00 e 1602

No leite e nos produtos lácteos que 
fi guran no anexo I dentro dos códigos 

0401, 0402, 0405  00 e 0406

Nos ovos frescos sen casca, ovos de 
aves e xemas de ovo que fi guran no 

anexo I no 0407 00 e 0408

    
Carbendazima e tiofanatome-

tilo, expresados en carben-
dazima.

0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

(*) Indica o limiar de determinación analítica.

 ANEXO II

Límites máximos de residuos de praguicidas en produtos 
de orixe vexetal

A información contida no anexo II está agrupada por 
substancias activas e figura para cada unha delas unha 
ficha onde no encabezamento 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 produto 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.

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.

De conformidade co establecido no anexo I do Real 
decreto 280/1994, do 18 de febreiro, e no punto 3 do seu 
artigo 4, nas epígrafes do anexo II «8. Especias» e «12. 
Varios», das fichas que conteñen os LMR de cada substan-
cia activa soamente aparecerán os valores dos LMR fixa-
dos especificamente para os produtos transformados e 
quedan en branco nos demais casos. 
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Nome común: TIOFANATO-METIL (1)                                                                   Definición do residuo: tiofanato-metil

Referencia publicación: Directiva 2006/60/CE, da Comisión
LMR LMR LMR

(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1. Froitas frescas, desecadas ou sen Ravos rusticanos (viii) FUNGOS E COGOMELOS 0,1*
 cocer; conxeladas e sen adición de Charouvías Cogomelos cultivados
 azucre; froitos de casca; noces Perexil Cogomelos silvestres

Ravos
(i) CÍTRICOS 0,1* Barbas cabreiras 3. Legumes 0,1*
Pomelos Nabicoles Feixóns
Limóns Nabos Lentellas
Limas Outros Chícharos
Mandarinas b) Tubérculos Garavanzos
Clementinas Tupinambos Outros
Laranxas Batatas
Toranxas Iñames 4. Sementes oleaxinosas e outras
Outros Outros
(ii) FROITOS CON OU SEN CASCA 0,2 (ii) BULBOS 0,1* (i) SEMENTES OLEAXINOSAS
Améndoas Allos Sementes de liño
Noces do Brasil Cebolas Cacahuetes
Castañas de caxú Chalotas Sementes de dormideira
Castañas Ceboletas Sementes de sésamo
Cocos Outros Sementes de xirasol (con casca)
Abelás (iii) FROITOS E PEPÓNIDES Sementes de xirasol (sen casca)
Noces de macadamia a) Solanáceas Sementes de colza
Pecáns Tomates 2 Grans de soia 0,3
Piñóns Pementos Mostaza
Pistachos Berenxenas 2 Sementes de algodón
Noces comúns Quiabo 1 Outros 0,1*
Outros Outros 0,1* (ii) OUTRAS SEMENTES DE CONSUMO 0,1*
(iii) FROITOS DE PEBIDA 0,5 b) Cucurbitáceas de pel comestible 0,1* Cacao en gran
Mazás Cogombros Café en gran
Peras Cogombriños Noz de cola
Marmelos Cabaciñas
Nésperas Outros 5. Patacas 0,1*
Outros c) Cucurbitáceas de pel non comestible 0,3 Patacas de cedo
(iv) FROITOS DE CARABUÑA Melóns Patacas para almacenar
Albaricoques 2 Cabazas
Cereixas 0,3 Sandías 6. Té e outras infusións
Pexegos 2 Outros
Nectarinas 2 d) Millo doce 0,1* (i)TÉ (follas e talos desecados, fermentados 0,1*
Ameixas 0,3 (iv) HORTALIZAS DO XÉNERO BRASSICA ou non, de Camelia sinensis)
Outros 0,1* a) Inflorescencias 0,1* (ii) OUTRAS INFUSIÓNS 0,1*
(v) BAGAS E FROITAS PEQUENAS Brócolis
a) Uvas de mesa e de vinificación Coliflores 7. Lúpulos (desecados), incluídos os 0,1*
Uvas de mesa 0,1* Outros granulados de lúpulo e o po non 
Uvas de vinificación 3 b) Repolos concentrado
b) Amorodos (distintos dos silvestres) 0,1* Coles de Bruxelas 1
c) Froitas de espaller (distintas das silvestres) 0,1* Repolos 8. Especias 0,1*
Amoras Outros 0,1*
Amoras árticas c) Follas 0,1* 9. Cereais
Amoras-framboesas Coles de China Trigo 0,05
Framboesas Verzas Centeo 0,05
Outros Outros Cebada 0,3
d) Outras bagas e froitas pequenas 0,1* d) Colirravos 0,1* Avea 0,3
(distintas das silvestres) (v) HORTALIZAS DE FOLLA E HERBAS 0,1* Triticale 0,05
Mirtilos AROMÁTICAS FRESCAS Arroz pulido
Arandos a) Leitugas e similares Arroz sen casca
Grosellas Agróns Arroz con casca
Grosellas de espiñas Valerianela Millo
Outros Leitugas Sorgo-gran
e) Bagas e froitas silvestres 0,1* Escarolas Trigo mourisco
(vi) OUTRAS FROITAS Outros Millo miúdo
Aguacates b) Espinacas e similares Espelta
Plátanos Acelgas Outros 0,01*
Dátiles Espinacas
Figos Outros 10. Outros produtos de consumo 0,1*
Kiwis c) Agróns de auga Tabaco
Kumquats d) Endivias Remolacha azucreira
Lichis e) Herbas aromáticas Cana de azucre
Mangas Cerefolio Outros
Olivas Ceboliño
Olivas de produción Perexil 11. Forraxes e pallas 0,1*
Maracuxás Follas de apio Alfalfa e outras leguminosas
Ananás Outros Millo e sorgo forraxeiros
Granadas (vi) LEGUMINOSAS VERDES (frescas) Forraxe de gramíneas
Chirimoias Feixóns (con casulo) 0,1* Follas e coroas de remolacha
Papaias 1 Feixóns (sen casulo) Palla de cereais 
Outros 0,1* Chícharos (con casulo) 0,1* Palla de legumes

Chícharos (sen casulo) Outros
2. Hortalizas frescas ou sen cocer, Fabas
conxeladas ou desecadas Outros 0,1* 12. Varios 0,1*

(vii) TALOS TENROS 0,1* (p)
(i) RAÍCES E TUBÉRCULOS 0,1* Espárragos (i) PRODUTOS DESECADOS
a) Raíces Cardos comestibles Uvas pasas
Remolacha Apios Ameixas secas
Cenoiras Fiúnchos Figos secos
Apiorravos Alcachofas Pexegos secos

Allos porros Albaricoques secos
Ruibarbo Dátiles secos
Borraxe Pementos secos
Outros Tomates secos

Outros

(*) Indica o límite de determinación analítico.
(1) Os valores que aparecen subliñados na lista corresponden aos LMR comunitarios, polo que se encontran en vigor en todos os países da Unión Europea.

Produtos vexetais Produtos vexetais Produtos vexetais
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Nome común: BENOMILO (1)                      Definición do residuo: Suma de benomilo e carbendazima, expresada en carbendazima

Referencia publicación: Directiva 2006/60/CE, da Comisión
LMR LMR LMR

(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1. Froitas frescas, desecadas ou sen Ravos rusticanos (viii) FUNGOS E COGOMELOS 0,1*
 cocer; conxeladas e sen adición de Charouvías Cogomelos cultivados
 azucre; froitos de casca; noces Perexil Cogomelos silvestres

Ravos
(i) CÍTRICOS 0,1* Barbas cabreiras 3. Legumes 0,1*
Pomelos Nabicoles Feixóns
Limóns Nabos Lentellas
Limas Outros Chícharos
Mandarinas b) Tubérculos Garavanzos
Clementinas Tupinambos Outros
Laranxas Batatas
Toranxas Iñames 4. Sementes oleaxinosas e outras
Outros Outros
(ii) FROITOS CON OU SEN CASCA 0,1* (ii) BULBOS 0,1* (i) SEMENTES OLEAXINOSAS
Améndoas Allos Sementes de liño
Noces do Brasil Cebolas Cacahuetes
Castañas de caxú Chalotas Sementes de dormideira
Castañas Ceboletas Sementes de sésamo
Cocos Outros Sementes de xirasol (con casca)
Abelás (iii) FROITOS E PEPÓNIDES Sementes de xirasol (sen casca)
Noces de macadamia a) Solanáceas Sementes de colza
Pecáns Tomates 0,5 Grans de soia 0,2
Piñóns Pementos Mostaza
Pistachos Berenxenas 0,5 Sementes de algodón
Noces comúns Quiabo 2 Outros 0,1*
Outros Outros 0,1* (ii) OUTRAS SEMENTES DE CONSUMO 0,1*
(iii) FROITOS DE PEBIDA 0,2 b) Cucurbitáceas de pel comestible 0,1* Cacao en gran
Mazás Cogombros Café en gran
Peras Cogombriños Noz de cola
Marmelos Cabaciñas
Nésperas Outros 5. Patacas 0,1*
Outros c) Cucurbitáceas de pel non comestible 0,1* Patacas de cedo
(iv) FROITOS DE CARABUÑA Melóns Patacas para almacenar
Albaricoques 0,2 Cabazas
Cereixas 0,5 Sandías 6. Té e outras infusións
Pexegos 0,2 Outros
Nectarinas 0,2 d) Millo doce 0,1* (i)TÉ (follas e talos desecados, fermentados 0,1*
Ameixas 0,5 (iv) HORTALIZAS DO XÉNERO BRASSICA ou non, de Camelia sinensis)
Outros 0,1* a) Inflorescencias 0,1* (ii) OUTRAS INFUSIÓNS 0,1*
(v) BAGAS E FROITAS PEQUENAS Brócolis
a) Uvas de mesa e de vinificación Coliflores 7. Lúpulos (desecados), incluídos os 0,1*
Uvas de mesa 0,3 Outros granulados de lúpulo e o po non 
Uvas de vinificación 0,5 b) Repolos concentrado
b) Amorodos (distintos dos silvestres) 0,1* Coles de Bruxelas 0,5
c) Froitas de espaller (distintas das silvestres) 0,1* Repolos 8. Especias 0,1*
Amoras Outros 0,1*
Amoras árticas c) Follas 0,1* 9. Cereais 0,1*
Amoras-framboesas Coles de China Trigo
Framboesas Verzas Centeo
Outros Outros Cebada
d) Outras bagas e froitas pequenas 0,1* d) Colirravos 0,1* Avea
(distintas das silvestres) (v) HORTALIZAS DE FOLLA E HERBAS 0,1* Triticale
Mirtilos AROMÁTICAS FRESCAS Arroz pulido
Arandos a) Leitugas e similares Arroz sen casca
Grosellas Agróns Arroz con casca
Grosellas de espiñas Valerianela Millo
Outros Leitugas Sorgo-gran
e) Bagas e froitas silvestres 0,1* Escarolas Trigo mourisco
(vi) OUTRAS FROITAS Outros Millo miúdo
Aguacates b) Espinacas e similares Espelta
Plátanos Acelgas Outros
Dátiles Espinacas
Figos Outros 10. Outros produtos de consumo 0,1*
Kiwis c) Agróns de auga Tabaco
Kumquats d) Endivias Remolacha azucreira
Lichis e) Herbas aromáticas Cana de azucre
Mangas Cerefolio Outros
Olivas Ceboliño
Olivas de produción Perexil 11. Forraxes e pallas 0,1*
Maracuxás Follas de apio Alfalfa e outras leguminosas
Ananás Outros Millo e sorgo forraxeiros
Granadas (vi) LEGUMINOSAS VERDES (frescas) Forraxe de gramíneas
Chirimoias Feixóns (con casulo) 0,2 Follas e coroas de remolacha
Papaias 0,2 Feixóns (sen casulo) Palla de cereais 
Outros 0,1* Chícharos (con casulo) 0,2 Palla de legumes

Chícharos (sen casulo) Outros
2. Hortalizas frescas ou sen cocer, Fabas
conxeladas ou desecadas Outros 0,1* 12. Varios 0,1*

(vii) TALOS TENROS 0,1* (p)
(i) RAÍCES E TUBÉRCULOS 0,1* Espárragos (i) PRODUTOS DESECADOS
a) Raíces Cardos comestibles Uvas pasas
Remolacha Apios Ameixas secas
Cenoiras Fiúnchos Figos secos
Apiorravos Alcachofas Pexegos secos

Allos porros Albaricoques secos
Ruibarbo Dátiles secos
Borraxe Pementos secos
Outros Tomates secos

Outros

(*) Indica o límite de determinación analítico.
(1) Os valores que aparecen subliñados na lista corresponden aos LMR comunitarios, polo que se encontran en vigor en todos os países da Unión Europea.

Produtos vexetais Produtos vexetais Produtos vexetais
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Nome común: CLORMECUAT (1) (2) (t)                                                    Definición do residuo: Clormecuat

Referencia publicación: Directiva 2006/60/CE, da Comisión
LMR LMR LMR

(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)
1. Froitas frescas, desecadas ou sen Ravos rusticanos (viii) FUNGOS E COGOMELOS
 cocer; conxeladas e sen adición de Charouvías Cogomelos cultivados 10
 azucre; froitos de casca; noces Perexil Cogomelos silvestres 0,05*

Ravos
(i) CÍTRICOS 0,05* Barbas cabreiras 3. Legumes 0,05*
Pomelos Nabicoles Feixóns
Limóns Nabos Lentellas
Limas Outros Chícharos
Mandarinas b) Tubérculos Garavanzos
Clementinas Tupinambos Outros
Laranxas Batatas
Toranxas Iñames 4. Sementes oleaxinosas e outras
Outros Outros
(ii) FROITOS CON OU SEN CASCA 0,1* (ii) BULBOS 0,05* (i) SEMENTES OLEAXINOSAS 0,1*
Améndoas Allos Sementes de liño
Noces do Brasil Cebolas Cacahuetes
Castañas de caxú Chalotas Sementes de dormideira
Castañas Ceboletas Sementes de sésamo
Cocos Outros Sementes de xirasol (con casca)
Abelás (iii) FROITOS E PEPÓNIDES 0,05* Sementes de xirasol (sen casca)
Noces de macadamia a) Solanáceas Sementes de colza
Pecáns Tomates Grans de soia
Piñóns Pementos Mostaza
Pistachos Berenxenas Sementes de algodón
Noces comúns Quiabo Outros
Outros Outros (ii) OUTRAS SEMENTES DE CONSUMO 0,1*
(iii) FROITOS DE PEBIDA b) Cucurbitáceas de pel comestible Cacao en gran
Mazás Cogombros Café en gran
Peras 0,3(t) Cogombriños Noz de cola
Marmelos Cabaciñas
Nésperas Outros 5. Patacas 0,05*
Outros 0,05* c) Cucurbitáceas de pel non comestible Patacas de cedo
(iv) FROITOS DE CARABUÑA 0,05* Melóns Patacas para almacenar
Albaricoques Cabazas
Cereixas Sandías 6. Té e outras infusións
Pexegos Outros
Nectarinas d) Millo doce (i)TÉ (follas e talos desecados, fermentados 0,1*
Ameixas (iv) HORTALIZAS DO XÉNERO BRASSICA 0,05* ou non, de Camelia sinensis)
Outros a) Inflorescencias (ii) OUTRAS INFUSIÓNS 0,1*
(v) BAGAS E FROITAS PEQUENAS 0,05* Brócolis
a) Uvas de mesa e de vinificación Coliflores 7. Lúpulos (desecados), incluídos os 0,1*
Uvas de mesa Outros granulados de lúpulo e o po non 
Uvas de vinificación b) Repolos concentrado
b) Amorodos (distintos dos silvestres) Coles de Bruxelas
c) Froitas de espaller (distintas das silvestres) Repolos 8. Especias 0,05*
Amoras Outros
Amoras árticas c) Follas 9. Cereais
Amoras-framboesas Coles de China Trigo 2
Framboesas Verzas Centeo 2
Outros Outros Cebada 2
d) Outras bagas e froitas pequenas d) Colirravos Avea 5
(distintas das silvestres) (v) HORTALIZAS DE FOLLA E HERBAS 0,05* Triticale 2
Mirtilos AROMÁTICAS FRESCAS Arroz pulido
Arandos a) Leitugas e similares Arroz sen casca
Grosellas Agróns Arroz con casca
Grosellas de espiñas Valerianela Millo
Outros Leitugas Sorgo-gran
e) Bagas e froitas silvestres Escarolas Trigo mourisco
(vi) OUTRAS FROITAS Outros Millo miúdo
Aguacates b) Espinacas e similares Espelta
Plátanos Acelgas Outros 0,05*
Dátiles Espinacas
Figos Outros 10. Outros produtos de consumo 0,05*
Kiwis c) Agróns de auga Tabaco
Kumquats d) Endivias Remolacha azucreira
Lichis e) Herbas aromáticas Cana de azucre
Mangas Cerefolio Outros
Olivas 0,1* Ceboliño
Olivas de produción 0,1* Perexil 11. Forraxes e pallas
Maracuxás Follas de apio Alfalfa e outras leguminosas
Ananás Outros Millo e sorgo forraxeiros
Granadas (vi) LEGUMINOSAS VERDES (frescas) 0,05* Forraxe de gramíneas
Chirimoias Feixóns (con casulo) Follas e coroas de remolacha
Papaias Feixóns (sen casulo) Palla de cereais 10
Outros 0,05* Chícharos (con casulo) Palla de legumes

Chícharos (sen casulo) Outros 0,05*
2. Hortalizas frescas ou sen cocer, Fabas
conxeladas ou desecadas Outros 12. Varios

(vii) TALOS TENROS 0,05*
(i) RAÍCES E TUBÉRCULOS 0,05* Espárragos (i) PRODUTOS DESECADOS
a) Raíces Cardos comestibles Uvas pasas
Remolacha Apios Ameixas secas
Cenoiras Fiúnchos Figos secos
Apiorravos Alcachofas Pexegos secos

Allos porros Albaricoques secos
Ruibarbo Dátiles secos
Borraxe Pementos secos
Outros Tomates secos

Outros

(*) Indica o límite inferior de determinación analítico.
(1) Os valores que aparecen subliñados na lista corresponden aos LMR comunitarios, polo que se encontran en vigor en todos os países da Unión Europea. 
(2) Substancia activa incluída no anexo II das directivas 90/642/CEE e 86/362/CEE. 
(t) Aplicarase un LMR temporal de 0,2 mg/kg ata o 31 de xullo de 2009.

Produtos vexetais Produtos vexetais Produtos vexetais


