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que se aproban os métodos oficiais de toma de mostras 
de alimentos para animais (pensos).

d) O Real decreto 354/2002, do 12 de abril, polo que 
se establecen os principios relativos á organización dos 
controis oficiais no ámbito da alimentación animal, coa 
excepción das súas disposicións derradeiras segunda e 
terceira.

e) O Real decreto 2257/1994, do 25 de novembro, 
polo que se aproban os métodos oficiais de análise de 
pensos ou alimentos para animais e as súas primeiras 
materias.

f) O Real decreto 214/2003, do 21 de febreiro, polo 
que se establecen os requisitos para a determinación 
dos niveis de dioxinas e de policlorobifenilos (PCB) simi-
lares ás dioxinas nos pensos.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto ten carácter básico e dítase ao 
abeiro do artigo 149.1.16.ª da Constitución, que lle atri-
búe ao Estado a competencia exclusiva en materia de 
bases e coordinación xeral da sanidade.

Exceptúase do dito carácter de normativa básica a 
regulación contida no artigo terceiro, que se dita ao 
abeiro do disposto no artigo 149.1.16.ª, primeiro inciso, 
da Constitución, que lle atribúe ao Estado a competencia 
exclusiva en materia de sanidade exterior.

Disposición derradeira segunda. 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 8 de xuño de 2007.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno
e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

MINISTERIO
 DE ASUNTOS EXTERIORES

 E DE COOPERACIÓN
 12195 ORDE AEC/1817/2007, do 15 de xuño, pola que se 

modifica a Orde AEC/163/2007, do 25 de xaneiro, 
pola que se desenvolve o Real decreto 519/2006, 
do 28 de abril, polo que se establece o Estatuto 
dos cooperantes. («BOE»148, do 21-6-2007.)

O 14 de maio de 2006 entrou en vigor o Real decreto 
519/2006, do 28 de abril, polo que se establece o Estatuto 
dos cooperantes (BOE do 13 de maio de 2006).

O Estatuto dos cooperantes contén unha serie de dispo-
sicións que requirían un desenvolvemento normativo ulte-
rior. Para os ditos efectos aprobouse a Orde AEC/163/2007, 
do 25 de xaneiro (BOE do 2 de febreiro de 2007) que cons-
titúe un desenvolvemento parcial do Estatuto dos coope-
rantes en relación con aquelas obrigas que este lle impón 
á Axencia Española de Cooperación Internacional (en 
diante AECI). A citada orde entrou en vigor o 3 de febreiro 
de 2007.

Polo que respecta ao seguro colectivo dos cooperan-
tes, a Orde AEC/163/2007 establece os capitais mínimos 

que, tanto a AECI na contratación do seguro colectivo 
como as entidades promotoras da cooperación interna-
cional para o desenvolvemento ou a acción humanitaria 
que subscriban pólizas independentes, deben asegurar 
por cada un dos conceptos que a propia orde determina 
no seu punto quinto.

Transcorrido un prazo razoable desde a entrada en 
vigor das normas citadas, detectouse a necesidade de 
introducir unha modificación que afecta o capital mínimo 
asegurado fixado para a asistencia sanitaria na letra g) do 
punto quinto da Orde AEC/163/2007. A dita modificación 
obedece ás dificultades que encontraron as entidades 
promotoras da cooperación para o desenvolvemento ou a 
acción humanitaria para o cumprimento da dita exixencia 
á hora de asegurar con carácter individual o seu persoal.

En virtude de todo iso dispoño:

Primeiro. Modificación da letra g) do punto quinto 
da Orde AEC/163/2007, do 25 de xaneiro.–Modifícase a 
letra g) do punto quinto da Orde AEC/163/2007, do 25 de 
xaneiro, que queda redactada como segue:

«g) Asistencia sanitaria: 100.000 euros.»

Disposición derradeira.

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

Madrid, 15 de xuño de 2007.–O ministro de Asuntos 
Exteriores e de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos 
Cuyaubé. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 12197 ORDE APA/1818/2007, do 13 de xuño, pola que se 
modifican o Regulamento técnico de control e 
certificación de sementes de plantas hortícolas e 
o Regulamento técnico de control da produción 
e comercialización de chantóns de hortalizas e 
material de multiplicación de hortalizas distinto 
das sementes. («BOE» 148, do 21-6-2007.)

A Directiva 2006/124/CE da Comisión, do 5 de decem-
bro de 2006, pola que se modifican a Directiva 92/33/CEE 
do Consello, relativa á comercialización de chantóns de 
hortalizas e de materiais de multiplicación de hortalizas, 
distintos das sementes, e a Directiva 2002/55/CE do Con-
sello, referente á comercialización de sementes de plan-
tas hortícolas, unificou o ámbito de aplicación de ambas 
as directivas para que se apliquen aos mesmos xéneros e 
especies e ampliou ese ámbito ao xénero Zea mays L. 
(partim) millo doce, millo para flocos.

Pola súa vez, á luz dos avances científicos, púxose de 
relevo que algunhas denominacións botánicas utilizadas 
en ambas as directivas son incorrectas ou de dubidosa 
autenticidade, polo que se substitúen esas denomina-
cións polas aceptadas internacionalmente.

As ditas directivas foron incorporadas ao ordena-
mento xurídico interno, no que se refire á certificación de 
determinadas especies, mediante o Regulamento técnico 
de control e certificación de sementes de plantas hortíco-
las, aprobado pola Orde do 1 de xullo de 1986, e o Regu-
lamento técnico de control da produción e comercializa-
ción de chantóns de hortalizas e material de multiplicación 


