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2. Para os materiais de multiplicación «Barbados»
e «Planta-enxerto» serán suficientes as indicacións contempladas nas letras a), b), c), d), e), f), g), h) e j).
3. Nos casos en que se testara a planta para as
viroses citadas no anexo V, con resultado negativo, poderá indicarse esta circunstancia, para as categorías de
base e certificada do seguinte xeito:
«Os materiais de multiplicación de base e os materiais
dun estadio vexetativo anterior ós materiais de base
foron examinados por ........ (autoridade competente) e
foron recoñecidos exentos de ........ (enfermidade por
virus) segundo ........ (método de análise).»
As devanditas indicacións poderanse referir a tódolos
materiais das categorías «de base» ou «certificados» no
referente ó enrolado e ó entrenó curto e, para os portaenxertos, a título suplementario, ó xaspeado. As probas
deberán estar oficialmente recoñecidas e deberán ser
realizadas durante un período mínimo de tres anos, por
unha autoridade recoñecida e controlada oficialmente.
Poderase aplicar para tódalas enfermidades de virus
os métodos de análise con plantas indicadoras de vide,
e, ademais, para o entrenó curto, os métodos de análise
con plantas herbáceas, así como o método serolóxico.
4. A dimensión mínima da etiqueta será de 110 × 67
milímetros para os feixes de estacas, estaquiñas e enxertos
e de 80 × 70 milímetros para os feixes de barbados e
plantas-enxerto.
ANEXO V
Organismos nocivos
a) Tratamento en cultivo:
Deberanse realiza-los tratamentos fitosanitarios periódicos necesarios, principalmente para o control de nematodos, ácaros, insectos, fungos e bacterias.
b) Plantas de viveiro portadoras de pragas e enfermidades:
O material de multiplicación, así como as cepas nai,
estarán libres das seguintes pragas ou enfermidades:
Nematodos: «Xiphinema sp»; «Longidorus sp».
Ácaros: «Phillocoptes vitis», «Panonychus ulmi 7 eotetranychus carpini».
Cochinillas: «Pseudococus citri» e «Quadraspidiotus
perniciosus».
Podremias: «Armillariella mellea» e «Rosellinia necatrix».
Excoriose: «Phomosis sp».
Eutiopiose: «Eutypa armeniaca».
Esca: «Estereum sp».
Bacteriose: «Xanthomonas ampelina».
Admitirase a presencia de lixeiras infestacións das
pragas e enfermidades citadas na alínea a), sempre que
se realizasen os oportunos tratamentos.
c)
1.
2.
3.

Viroses:
Entrenó curto (GFLV).
Enrolado, razas 1 e 3 (GLRaV 1, GLRaV3).
Xaspeado (GFkV).
ANEXO VI
Albará

Os albarás conterán, polo menos, as seguintes informacións:
a) Expedidor: productor, número de rexistro, almacén de partida.
b) Destinatario: nome, enderezo e almacén de destino.
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c) Natureza da mercadoría: tipo de material, variedade, clon, unidades, categoría, número de feixes ou
envases.
d) Data do envío e número do albará.
e) Declaración do productor: o productor declara
que a mercadoría amparada polo presente albará cumpre
con tódolos requisitos esixidos pola lexislación vixente,
facéndose responsable da veracidade dos datos consignados.
ANEXO VII
Producción por multiplicación en verde
1. Orixe do material:
O material de multiplicación provirá sempre de cepas
nai aprobadas pola autoridade competente, da categoría
correspondente 2.
2. Multiplicación:
O material vexetal de cepas nai de base multiplicarase
en verde e todo o material obtido durante o ano de
producción poderase cualificar como material de multiplicación base.
O material vexetal de cepas nai de certificado multiplicarase en verde e todo o material obtido durante
o ano de producción poderase cualificar como material
de multiplicación certificado.
As variedades e clons estarán separados por lotes,
debendo cada lote estar identificado por etiquetaxe permanente.
3. Comunicacións:
O productor comunicará a declaración de cultivos
correspondente a cada lote en fase de producción antes
dun mes dende a súa plantación.
O conxunto de declaracións constituirá a base para
estima-las necesidades de etiquetas para cada variedade
e clon.
4. Etiquetaxe:
As plantas comercializadas en «pots» poderán ir etiquetadas en embalaxes amparadas por unha soa etiqueta.
As plantas en «pots» que se comercialicen individualmente deberán levar unha etiqueta individual.
As plantas en «pots» que se comercialicen en embalaxes pechadas e precintadas poderán leva-la súa etiqueta adherida á devandita embalaxe, en conxuntos de
plantas de acordo co sinalado no anexo III.
No albará deberá figura-la información «plantas producidas por multiplicación en verde».

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
3836

ORDE PRE/375/2003, do 24 de febreiro,
pola que se modifica o anexo I do Real decreto 1406/1989, do 10 de novembro, polo que
se impoñen limitacións á comercialización e
ó uso de certas substancias e preparados
perigosos (compostos organoestánnicos).
(«BOE» 48, do 25-2-2003.)

O Real decreto 1406/1989, do 10 de novembro,
supuxo unha serie de limitacións á comercialización e
ó uso de determinadas substancias e preparados perigosos e foi dictado baseándose na normativa da Unión
Europea que regula esta materia, constituída pola Direc-
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tiva do Consello 76/769/CEE, do 27 de xullo, relativa
á aproximación das disposicións legais, regulamentarias
e administrativas dos estados membros que limitan a
comercialización e o uso de determinadas substancias
e preparados perigosos, e as súas posteriores modificacións.
Este real decreto sufriu varias modificacións no seu
anexo I, como consecuencia da evolución da normativa
comunitaria na materia e da necesidade de incrementa-los niveis de protección da saúde. A última modificación constitúea a Orde PRE/2666/2002, do 25 de
outubro, onde se impoñen limitacións á comercialización
e uso da creosota e o hexacloroetano, pola que se incorporaron ó noso ordenamento xurídico a Directiva
2001/90/CE e maila Directiva 2001/91/CE da Comisión, polas que se adapta ó progreso técnico por sétima
e oitava vez o anexo I da citada Directiva 76/769/CEE.
O Ministerio de Sanidade e Consumo é a autoridade
competente no control sanitario dos productos químicos,
que se dirixe a previr e limita-los efectos prexudiciais
para a saúde humana, derivados da exposición a curto
e longo prazo, de substancias e preparados perigosos.
Os coñecementos científicos e técnicos actuais
demostraron que algúns sistemas antiincrustantes usados en barcos representan un risco para o medio acuático. O Convenio internacional sobre o control dos sistemas antiincrustantes prexudiciais da Organización
Marítima Internacional (OMI), da que España forma parte,
inclúe a prohibición, a partir do 1 de xaneiro de 2003,
da aplicación ou reaplicación de compostos de estaño
que actúan como biocidas en sistemas antiincrustantes
dos buques. Todo iso conduciu á publicación da Directiva
2002/62/CE, do 9 de xullo, pola que se adapta ó progreso técnico por novena vez o anexo I da Directiva
76/769/CEE, do 27 de xullo, que limita a comercialización e o uso dos compostos organoestánnicos. Esta
directiva constitúe a revisión das disposicións relativas
ós compostos organoestánnicos establecidas na Directiva 1999/51/CE da Comisión, pola que se adapta ó
progreso técnico por quinta vez o anexo I da Directiva
76/769/CEE, trasposta ó noso ordenamento xurídico
mediante a Orde do 24 de marzo de 2000.
Esta orde, que se dicta en uso das facultades atribuídas na disposición derradeira segunda do Real decreto 1406/1989, do 10 de novembro, incorpora ó noso
ordenamento xurídico a citada Directiva 2002/62/CE.
Na súa virtude, por proposta dos ministros de Sanidade e Consumo e de Ciencia e Tecnoloxía, oídos os
sectores afectados, dispoño:
Artigo único. Modificación do anexo I do Real decreto
1406/1989, do 10 de novembro.
Modifícase o anexo I do Real decreto 1406/1989,
do 10 de novembro, polo que se impoñen limitacións
á comercialización e ó uso de substancias e preparados
perigosos, do seguinte xeito:
Substitúese o punto 16. «Compostos organoestánnicos» do anexo I do Real decreto 1406/1989, polo
que figura no anexo desta orde.
Disposición derradeira única. Entrada en vigor.
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa
publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 24 de febreiro de 2003.
RAJOY BREY
Excma. Sra. ministra de Sanidade e Consumo e Excmo.
Sr. ministro de Ciencia e Tecnoloxía.
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ANEXO
Denominación das
substancias, dos grupos
de substancias ou dos
preparados

Limitacións

16. Compostos or- 1. Non se poderán comercializar
ganoestánnicomo substancias e compoñencos.
tes de preparados cando actúen
como biocidas antiincrustantes
convencionais onde non estean
unidos quimicamente á resina
principal da pintura.
2. Non se poderán comercializar
nin utilizar como substancias e
compoñentes de preparados
que actúen como biocidas destinados a impedi-las incrustacións de microorganismos, plantas ou animais en:
a) Tódalas embarcacións, independentemente da súa eslora, destinadas a ser utilizadas
en canles mariñas e costeiras, esteiros, vías de navegación interior e lagos;
b) As caixas, flotadores ou
redes ou calquera outro aparello ou equipo utilizado en
piscicultura e conquilicultura;
c) Calquera equipo ou aparello
somerxido total ou parcialmente.
3. Non se admitirán como substancias e compoñentes de preparados destinados a ser utilizados
no tratamento de augas industriais.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA E ALIMENTACIÓN
4012

REAL DECRETO 176/2003, do 14 de febreiro,
polo que se regula o exercicio das funcións
de control e inspección das actividades de
pesca marítima. («BOE» 50, do 27-2-2003.)

O Regulamento (CEE) n.o 3760/92, do Consello,
do 20 de decembro de 1992, polo que se establece
un réxime comunitario da pesca e a acuicultura, contén
a previsión da obriga de establecer un sistema comunitario de control aplicable á totalidade do sector pesqueiro, dirixido á consecución do réxime comunitario da
pesca e acuicultura previsto naquel.
En desenvolvemento da devandita previsión, o Regulamento (CEE) n.o 2847/93, do Consello, do 12 de outubro de 1993, polo que se establece un réxime de control
aplicable á política pesqueira común, imponlles ós estados membros garanti-lo cumprimento da normativa
comunitaria no seu territorio e nas augas marítimas
suxeitas á súa soberanía ou xurisdicción, así como velar
pola actividade dos seus buques en tódalas augas, incluí-

