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sària, mitjançant l’aportació de nous informes
d’aptitud o la realització de noves proves com-
plementàries, la qual cosa, si s’escau, s’ha de fer
constar a les llicències mitjançant els visats
corresponents.

3. Per als casos previstos en aquest article, el
Ministeri de l’Interior ha d’aprovar un model espe-
cial de llicència d’armes, amb un espai suficient
destinat a la consignació dels visats governatius
successius.»

Article segon.

S’afegeix un paràgraf nou a l’article 97.1 del Regla-
ment d’armes, del tenor literal següent:

«Quan es tracti de l’obtenció de llicències suc-
cessives, el so�icitant que sigui titular d’armes
corresponents a la llicència que se so�icita ha de
presentar, amb la so�icitud de nova concessió, l’ar-
ma o les armes documentades, personalment o per
mitjà d’un tercer autoritzat per escrit i que compti
amb la llicència corresponent a l’arma o les armes
de què es tracti, a efectes de revista.»

Disposició transitòria primera.

Els titulars de llicències d’armes que hagin passat
revista de l’arma o les armes corresponents durant
els dotze mesos anteriors al de l’entrada en vigor d’a-
quest Reial decret, no tenen l’obligació de presentar
les armes a revista, llevat de requeriment especial de
la Intervenció d’Armes competent, quan so�icitin la
primera renovació de les llicències, posterior a l’en-
trada en vigor esmentada.

Disposició transitòria segona.

Les ampliacions de vigència que disposa aquest Reial
decret, no són aplicables a les llicències expedides ante-
riorment a la data d’entrada en vigor del Reial decret
les quals mantenen la vigència temporal per a la qual
van ser concedides.

Disposició transitòria tercera.

Les persones que, a la data d’entrada en vigor d’a-
quest Reial decret, o posteriorment, siguin titulars d’una
llicència D, d’armes llargues ratllades per a caça major,
i de llicència E, per a escopetes i altres armes de les
categories 3a i 7a, 2 i 3, amb dates diferents de caducitat,
per tal d’unificar d’ara endavant el transcurs dels terminis
de vigència de totes dues llicències, poden instar con-
juntament la iniciació dels dos procediments de reno-
vació, i so�icitar voluntàriament, amb la renovació neces-
sària de la llicència que hagi caducat, la de la llicència
que encara estigui en vigor.

Disposició final única.

Aquest Reial decret entra en vigor d’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 3 de març de 2000.

JUAN CARLOS R.

El ministre de l’Interior,

JAIME MAYOR OREJA

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

4333 REIAL DECRET 323/2000, de 3 de març, pel
qual es modifiquen el Reglament general tèc-
nic de control i certificació de llavors i plantes
de viver, els reglaments tècnics de control i
certificació de llavors de remolatxa, plantes
farratgeres, cereals, blat de moro, melca i
patata de sembra, i el Reglament general del
registre de varietats comercials. («BOE» 55,
de 4-3-2000.)

Mitjançant aquest Reial decret s’incorporen a l’or-
denament jurídic intern la Directiva 98/95/CE, del Con-
sell, de 14 de desembre, que modifica, respecte de la
consolidació del mercat interior, les varietats de plantes
modificades genèticament i els recursos fitogenètics;
les directives del Consell 66/400/CEE, 66/401/CEE,
66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE
i 70/457/CEE, relatives a la comercialització de llavors
de remolatxa, llavors de plantes farratgeres, llavors de
cereals, patata de sembra, llavors de plantes oleaginoses
i tèxtils, llavors de plantes hortícoles i sobre el catàleg
comú de varietats d’espècies de plantes agrícoles, i la
Directiva 98/96/CEE, del Consell, de 14 de desembre,
per la qual es modifiquen, en particular pel que fa a
les inspeccions no oficials sobre el terreny, les directives
del Consell 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE,
66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE i 70/457/CEE
relatives a la comercialització de llavors de remolatxa,
llavors de plantes farratgeres, llavors de cereals, patata
de sembra, llavors de plantes oleaginoses i tèxtils, llavors
de plantes hortícoles, i sobre el catàleg comú de varietats
d’espècies de plantes agrícoles.

Així mateix, s’incorporen la Directiva 1999/8/CE, de
la Comissió, de 18 de febrer, per la qual es modifica
la Directiva 66/402/CEE, del Consell, relativa a la comer-
cialització de les llavors de cereals; i la Directiva
1999/54/CE, de la Comissió, que modifica la Directiva
66/402/CEE, del Consell, relativa a la comercialització
de les llavors de cereals.

En virtut d’això, a proposta del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres del
dia 3 de març de 2000,

D I S P O S O :

Article primer. Modificació del Reglament general tèc-
nic de control i certificació de llavors i plantes de
viver.

Es modifica el Reglament general tècnic de control
i certificació de llavors i plantes de viver, aprovat per
l’Ordre de 23 de maig de 1986, modificat per última
vegada per l’Ordre de 18 de juliol de 1997, en els termes
següents:

1. A l’apartat 5 se substitueix la definició de comer-
cialització per la següent:

«Comercialització: la venda, la tinença amb vistes
a la venda, l’oferta de venda i qualsevol cessió,
lliurament o transmissió amb finalitats d’explotació
comercial de llavors o de plantes de viver a tercers,
a títol onerós o no.
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No es considera comercialització el lliurament
de llavors sense finalitats d’explotació comercial de
la varietat, com ara les operacions següents:

a) El lliurament de llavors a organismes oficials
d’experimentació i inspecció.

b) El lliurament de llavors a proveïdors de ser-
veis per a processament o envasament, sempre
que el proveïdor de serveis no adquireixi dret sobre
les llavors que li hagin estat lliurades.

No es considera comercialització el lliurament
de llavors en determinades condicions a proveïdors
de serveis per a la producció d’una determinada
matèria primera agrícola, destinada a finalitats
industrials, ni per a la reproducció de llavors amb
aquesta finalitat, sempre que el proveïdor de serveis
no adquireixi drets ni sobre les llavors que li són
lliurades ni sobre el producte de la collita. El pro-
veïdor de llavors ha de facilitar a l’autoritat de cer-
tificació una còpia de les parts corresponents del
contracte subscrit amb el proveïdor de serveis, que
ha d’incloure els requisits i les condicions complerts
realment per la llavor que hagi proporcionat.»

2. Se substitueix el text de l’apartat 7 pel següent:

«7. Només es poden produir amb finalitats
comercials llavors i plantes de viver de cultivars
inscrites a la llista corresponent de varietats comer-
cials o als catàlegs comuns de varietats d’espècies
de plantes agrícoles o de plantes hortícoles de la
Unió Europea, d’acord amb les normes específiques
que s’estableixin per a cada espècie o grup d’es-
pècies; queden exceptuades del compliment d’a-
quest requisit les llavors i les plantes de viver que
es destinin exclusivament a l’exportació a països
tercers.

Igualment, només s’admet l’entrada a Espanya,
amb finalitats comercials, de llavors i plantes de
viver de cultivars incloses a la llista de varietats
comercials o als catàlegs comuns esmentats.

Es poden eximir del que indiquen els dos parà-
grafs anteriors les llavors i les plantes de viver per
a les quals, a la Unió Europea, no s’exigeixi, per
comercialitzar-les, la inscripció varietal en un regis-
tre de varietats comercials.

En les espècies en què els reglaments tècnics
admetin la producció de llavors i plantes de viver
de categoria comercial, es poden produir i comer-
cialitzar llavors i plantes de viver d’aquesta cate-
goria, sense que hagin de complir els requisits indi-
cats quant a la varietat.

Es pot autoritzar als productors la comercialit-
zació de quantitats reduïdes de llavors de varietats
que es produeixin o s’importin amb finalitats cien-
tífiques o de selecció.

Així mateix, es pot autoritzar als productors la
comercialització de quantitats adequades de llavors
destinades a experimentació o assajos, de varietats
per a les quals s’hagi so�icitat la inscripció al regis-
tre de varietats comercials.

En el cas d’espècies hortícoles, es pot autoritzar
provisionalment, als obtentors o als seus represen-
tants, la comercialització de llavors, durant un perío-
de limitat, de varietats per a les quals s’hagi con-
cedit una autorització, d’acord amb el que disposa
l’apartat u del Reglament general del registre de
varietats comercials.

En el cas de material modificat genèticament,
només es pot concedir l’autorització si s’han adop-
tat totes les mesures necessàries per evitar efectes

adversos per a la salut humana o animal o per
al medi ambient. Per fer l’avaluació del risc mediam-
biental referent a això, s’ha d’aplicar el que disposa,
en relació amb la inscripció de varietats modifica-
des genèticament, l’apartat vuit del Reglament
general del registre de varietats comercials.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha
d’establir, per a aquestes autoritzacions, les con-
dicions, els requisits i el procediment, i també les
espècies i les quantitats a les quals és aplicable,
d’acord amb la normativa comunitària.

Es poden produir i sotmetre al control oficial,
sense finalitats comercials, llavors de prebase de
varietats que, tot i no complir els requisits anteriors,
hagin estat objecte de so�icitud d’inscripció en el
registre de varietats comercials.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha
de fer els tràmits que estableix la CE per prohibir
la producció i la comercialització de llavors d’una
varietat, tant si és modificada genèticament com
si no, en la totalitat de l’Estat o en una part, o
per determinar les condicions adequades de cultiu
d’aquesta varietat i, en el cas que preveu el paràgraf
b), les condicions d’utilització dels productes que
resultin del cultiu esmentat:

a) Si es demostra que el cultiu d’aquesta varie-
tat pot ser perjudicial, des del punt de vista fito-
sanitari, per al cultiu d’altres varietats o espècies, o

b) Si hi ha motius justificats per considerar que
la varietat implica riscos per al medi ambient o
per a la salut humana o animal.

En cas de perill imminent de propagació d’or-
ganismes nocius, o de perill imminent per al medi
ambient o per a la salut humana o animal, se’n
pot establir la prohibició, d’acord amb la normativa
comunitària, des de la iniciació dels tràmits esta-
blerts.»

3. Al final del paràgraf i) de l’apartat 8, a continuació
d’«inspeccions oficials», s’hi afegeix:

«o sota supervisió oficial, si s’escau.»

4. A l’apartat 10 s’afegeix el següent:

«Es poden establir les condicions especials en
què es poden produir i comercialitzar, i les restric-
cions quantitatives que escaiguin, en relació amb
la conservació ”in situ” i la utilització sostenible dels
recursos fitogenètics, de llavors:

a) Relacionades amb hàbitats naturals i semi-
naturals específics, compreses les barreges d’es-
pècies. Les llavors han de tenir un origen conegut
aprovat per l’organisme oficial responsable.

b) D’ecotipus i varietats autòctones conreades
tradicionalment en determinades localitats i ame-
naçades per l’erosió genètica (varietats de conser-
vació).

c) De varietats sense valor intrínsec per a la
producció de cultius comercials, però desenvolu-
pades per al cultiu en unes condicions determi-
nades.»

5. Al final de l’apartat 13 s’afegeix el següent:

«Per a determinades espècies, aquestes inspec-
cions oficials poden ser substituïdes, en els cultius
destinats a la producció d’una llavor d’una categoria
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certificada, per inspeccions fetes sota supervisió
oficial, si es compleixen els requisits següents:

Els inspectors:

a) Han de tenir la qualificació tècnica neces-
sària.

b) No poden obtenir beneficis particulars deri-
vats de la realització de les inspeccions.

c) Han de disposar de l’autorització oficial de
l’organisme oficial responsable, que s’atorga o bé
després que els inspectors hagin prestat jurament,
o bé amb la signatura prèvia d’una declaració per
escrit en què es comprometin a complir les normes
que regulin els exàmens oficials.

d) Han de portar a terme les inspeccions sota
supervisió oficial d’acord amb les normes aplicables
a les inspeccions oficials.

El cultiu que s’hagi d’inspeccionar s’ha d’haver
obtingut de llavors que hagin estat sotmeses a un
control oficial “a posteriori” amb resultats satisfac-
toris.

Els inspectors oficials han de procedir a controlar
una part dels cultius. La part controlada ha de ser
del 10 per 100 en el cas de cultius d’espècies
autògames, i del 20 per 100 en el cas de cultius
d’espècies a�ògames; aquesta part ha de ser del
5 per 100 o del 15 per 100, respectivament, quan
es tracti d’espècies per a les quals s’hagi establert
que les seves llavors s’han de sotmetre a proves
de laboratori oficials per determinar-ne la varietat
i establir-ne la puresa mitjançant procediments mor-
fològics, fisiològics o, quan escaigui, bioquímics.

Una part de les mostres, preses oficialment, pro-
cedents de les partides de llavors obtingudes a par-
tir d’aquests cultius s’ha de sotmetre a un control
oficial ”a posteriori” i, si s’escau, a proves de labo-
ratori oficials per determinar-ne la identitat i la pure-
sa varietals. L’organisme oficial responsable ha de
determinar el nombre de mostres que s’ha de sot-
metre a aquest control.

En els reglaments tècnics s’ha d’establir el pro-
cediment que s’ha de seguir per accedir a aquest
tipus d’inspeccions i les determinacions oficials que
s’han d’efectuar, segons les espècies a què siguin
aplicables.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha
de determinar les sancions aplicables a les infrac-
cions de les normes que regulin els exàmens sota
supervisió oficial. Les sancions imposades han de
ser eficaces, proporcionades i dissuasives. Les
penalitzacions poden incloure, entre altres coses,
la retirada de l’autorització atorgada als inspectors
autoritzats oficialment que incompleixin delibera-
dament o per negligència les normes que regulen
els exàmens oficials. En cas que es doni aquesta
infracció, s’ha d’anu�ar la certificació de les llavors
examinades, excepte en cas que es pugui demos-
trar que aquestes llavors compleixen els requisits
pertinents.

Es poden adoptar mesures suplementàries, apli-
cables a la realització dels exàmens sota supervisió
oficial d’acord amb la normativa comunitària.»

6. A l’apartat 15, primer paràgraf, s’afegeix el parà-
graf següent:

«k) Condicions per a les llavors destinades a
la producció ecològica.»

7. A l’apartat 15, el segon paràgraf se substitueix
pel següent:

«A fi d’eliminar qualsevol dificultat temporal de
subministrament general de llavors de base, de lla-
vors certificades, de llavors comercials o de llavors
estàndard que es presentin a la Comunitat, i que
no es puguin solucionar d’una altra manera, es pot
decidir, d’acord amb la normativa comunitària, que
es permeti la comercialització, durant un període
determinat, de llavors d’una categoria sotmesa a
requisits menys estrictes que els que exigeix la nor-
mativa, o de llavors d’una varietat no inclosa en
el catàleg comú de varietats d’espècies de plantes
agrícoles o en el de plantes hortícoles ni inscrita
en el registre de varietats comercials, en les quan-
titats necessàries per resoldre les dificultats de
proveïment.

Quan es tracti d’una categoria de llavors d’una
varietat determinada, l’etiqueta oficial o l’etiqueta
del proveïdor ha de ser la prevista per a la categoria
corresponent; l’etiqueta ha de ser de color marró
per a les llavors de varietats no incloses en els
catàlegs esmentats anteriorment. L’etiqueta sem-
pre ha d’indicar: ”llavors sotmeses a requisits menys
estrictes”.»

8. Després de l’apartat 22 s’afegeix l’apartat 22 bis
següent:

«22 bis. En el cas de llavors o de plantes de
viver d’una varietat que hagi estat modificada genè-
ticament, qualsevol etiqueta o document, oficial o
d’una altra mena, que s’adhereixi a l’envàs de lla-
vors o a l’embalatge de plantes de viver, o que
l’acompanyi, en virtut de les disposicions d’aquest
Reglament, ha d’indicar amb claredat: ”Varietat
modificada genèticament”.

Així mateix, qualsevol persona que comercialitzi
alguna d’aquestes varietats ha d’indicar amb cla-
redat al seu catàleg de vendes que és una varietat
modificada genèticament.»

9. El text de l’apartat 25 se substitueix pel següent:

«25. A fi de trobar alternatives més adequades
a determinades disposicions establertes en aquest
Reglament, diferents de les fitosanitàries en el cas
de la patata de sembra, es pot decidir l’organització
d’experiments temporals, en condicions especials
i a escala comunitària, d’acord amb el que disposa
la normativa comunitària.

En el marc d’aquests experiments, els organis-
mes oficials responsables del control de les llavors
poden quedar exempts de determinades obliga-
cions establertes en aquest Reglament. L’abast de
l’exempció es determina per referència a les dis-
posicions a què s’apliqui. La durada d’un experi-
ment no pot passar de set anys.»

10. Després de l’apartat 42 s’afegeix l’apartat 42
bis següent:

«42 bis. Les llavors que es comercialitzin de
conformitat amb les disposicions d’aquest Regla-
ment, tant si són de compliment obligatori o facul-
tatiu, només estan subjectes a les restriccions de
comercialització que estableix el mateix Reglament,
referent a les seves característiques, disposicions
d’examen, marcatge i tancament.»
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11. A l’apartat 43 s’afegeix el paràgraf següent:

«S’han de fer controls oficials de les llavors
durant la seva comercialització, almenys mitjançant
comprovacions aleatòries, per verificar el compli-
ment dels requisits i les condicions establerts.»

Article segon. Modificació del Reglament tècnic de
control i certificació de llavors de remolatxa.

Es modifica el Reglament tècnic de control i certi-
ficació de llavors de remolatxa, aprovat per l’Ordre d’1
de juliol de 1986 i modificat per última vegada per l’Ordre
de 18 de juliol de 1997, en els termes següents:

1. En el capítol IX, apartat 1, primer paràgraf, abans
de la paraula: «certificada», s’hi afegeixen les paraules:
«base o».

2. En el capítol IX, apartat 1, segon paràgraf, a les
indicacions que han de figurar en el butlletí, s’elimina
la paraula: «certificada».

3. En l’annex III, apartat 5, se substitueixen les
paraules: «Llavor certificada» per: «Categoria:».

Article tercer. Modificació del Reglament tècnic de
control i certificació de llavors de plantes farratgeres.

Es modifica el Reglament tècnic de control i certi-
ficació de llavors de plantes farratgeres, aprovat per l’Or-
dre d’1 de juliol de 1986 i modificat per última vegada
per l’Ordre de 18 de juliol de 1997, en els termes
següents:

1. En el capítol II, l’apartat 4 se substitueix pel text
següent:

«Per a les llavors de “Lupinus spp.”, “Pisum sati-
vum”, “Vicia spp.” i “Medicago sativa”, s’admeten
llavors certificades de fins a la segona generació
i, a aquest efecte, es consideren:

a) Llavors certificades de la primera generació
les que:

1r Procedeixin directament de llavors de base
o, a petició de l’obtentor, de llavors d’una generació
anterior a la de llavors de base que compleixin les
condicions establertes per a les llavors d’aquesta
categoria.

2n Es destinin a la producció de llavors cer-
tificades de la segona generació o per a finalitats
diferents de la producció de llavors de farratgeres.

3r Compleixin les condicions establertes per a
les llavors certificades.

b) Llavors certificades de segona generació
les que:

1r Procedeixin directament de llavors de base,
de llavors certificades de la primera generació o,
a petició de l’obtentor, de llavors d’una generació
anterior a la de llavors de base que compleixin les
condicions establertes per a llavors d’aquesta cate-
goria.

2n Es destinin a finalitats diferents de la pro-
ducció de llavors de plantes farratgeres.

3r Compleixin les condicions establertes per a
les llavors certificades.»

2. En el capítol II, a continuació de l’apartat 4, s’hi
afegeix el següent:

«5. No obstant el que disposa l’apartat anterior,
l’organisme oficial responsable pot restringir la cer-
tificació de llavors de “Lupinus spp.”, “Pisum sati-
vum”, “Vicia spp.” i “Medicago sativa”, a les llavors
certificades de la primera generació.»

3. En el capítol V, se substitueix el primer paràgraf
de l’apartat 3 pel text següent:

«Es poden comercialitzar barreges de llavors de
diversos gèneres, espècies o varietats que:

1r No estiguin destinades a un aprofitament
com a plantes farratgeres; les barreges poden con-
tenir llavors de plantes farratgeres i de plantes no
farratgeres.

2n Estiguin destinades a un aprofitament com
a plantes farratgeres; les barreges poden contenir
llavors de plantes farratgeres i de plantes que esti-
guin incloses en els reglaments específics de
cereals, hortícoles i oleaginoses i tèxtils, a excepció
de les varietats de gramínies que, segons declaració
de l’obtentor, no estiguin destinades a ús farratger.

3r Estiguin destinades a la preservació del
medi natural, en el marc de la preservació dels
recursos genètics; les barreges poden contenir lla-
vors de plantes farratgeres i de plantes no farrat-
geres.

En els casos que preveuen els paràgrafs 1r i
2n d’aquest apartat, s’entén que els components
de les barreges han d’haver complert, abans del
moment de la barreja, les exigències per a la seva
comercialització.»

4. En el capítol VIII s’afegeix al final l’apartat
següent:

«4. Els lots de llavor que compleixin les con-
dicions que estableix l’annex I d’aquest Reglament,
relatives a la presència de ”Avena fatua’’, amb inde-
pendència de l’etiqueta oficial i a petició de l’ob-
tentor, poden portar un certificat oficial que doni
fe del compliment de les condicions esmentades.»

Article quart. Modificació del Reglament tècnic de con-
trol i certificació de llavors de cereals.

Es modifica el Reglament tècnic de control i certi-
ficació de llavors de cereals, aprovat per l’Ordre d’1 de
juliol de 1986 i modificat per última vegada per l’Ordre
de 27 de juny de 1995 en els termes següents:

1. En el capítol II, apartat 3.4, després d’«espelta»,
s’hi afegeix: «i tritical autògam».

2. En el capítol II, apartat 3.5, després d’«espelta»,
s’hi afegeix: «i varietats autògames de tritical».

3. En el capítol II, apartat 3.7, després del parà-
graf c), s’hi afegeix:

«L’organisme oficial responsable pot restringir la
certificació de llavors de civada, ordi, arròs i blat
a les llavors certificades de primera reproducció.»

4. En el capítol VIII, al final del paràgraf d), s’hi afe-
geixen els paràgrafs següents:

«L’organisme oficial responsable ha d’admetre
que les llavors d’una espècie de cereal es comer-
cialitzin en forma de barreges determinades de lla-
vors de diferents varietats en la mesura que les
barreges siguin per naturalesa, i sobre la base dels
coneixements científics o tècnics, particularment
eficaces contra la propagació de determinats orga-
nismes nocius i sempre que els components de
la barreja responguin, abans de barrejar-los, a les
regles de comercialització que els siguin aplicables.
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Així mateix, s’admet que es comercialitzin llavors
de cereals en forma de barreges de llavors de dife-
rents espècies sempre que els components de la
barreja, abans de fer-la, compleixin les normes de
comercialització que els siguin aplicables.

Les condicions especials en què es poden comer-
cialitzar aquestes barreges s’han de determinar
segons els procediments que estableixi la norma-
tiva comunitària.»

5. En l’annex número 1, després de l’últim paràgraf
de l’observació tercera, s’hi afegeix:

«En els cultius per produir llavors certificades
d’híbrids de civada, ordi, arròs, blat xeixa, blat dur,
espelta i tritical autògam:

a) El cultiu s’ha d’ajustar als requisits següents
referents a les distàncies respecte a les fonts de
po�en veïnes, les quals poden donar lloc a po�i-
nitzacions no desitjades: el component femení s’ha
de situar a una distància mínima de 25 metres
de qualsevol altra varietat de la mateixa espècie,
excepte d’un cultiu de component masculí; aquesta
distància es pot no respectar si hi ha una protecció
suficient contra les fonts de po�inització no desit-
jades.

b) El cultiu ha de tenir prou identitat i puresa
pel que fa a les característiques dels seus com-
ponents.

Quan les llavors es produeixin mitjançant l’ús
d’un agent d’hibridació químic, el cultiu ha de com-
plir els requisits i les condicions següents:

1) La puresa varietal mínima de cada compo-
nent ha de ser de:

Civada, ordi, arròs, blat xeixa, blat dur i espelta:
99,7 per 100.

Tritical autògam: 99,0 per 100.

2) La hibridació mínima ha de ser del 95 per
100. El percentatge d’hibridació s’ha d’avaluar de
conformitat amb els mètodes internacionals
vigents, quan n’hi hagi. En els casos en què es
determini la hibridació durant les anàlisis de les
llavors prèvies a la certificació, no cal procedir a
la determinació del percentatge d’hibridació durant
les inspeccions de camp.»

6. A l’annex número 1, a l’observació sisena, s’hi
afegeix:

«Setena. El compliment de les normes esmen-
tades abans s’ha de comprovar mitjançant inspec-
cions oficials de camp en el cas de les llavors de
base i, en el de les llavors certificades, mitjançant
inspeccions oficials de camp o inspeccions dutes
a terme sota supervisió oficial.»

7. A l’annex número 2, a la columna número 1 i
en el cas del tritical, la xifra «85» se substitueix per la
xifra «80».

8. A l’annex número 2, a les observacions, se supri-
meix l’últim paràgraf que diu:

«En casos excepcionals, per resolució de la Direc-
ció General d’Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
destinats exclusivament per a Espanya.»

9. A l’annex número 2, a les observacions, després
de l’últim paràgraf, s’hi afegeix:

«Per als híbrids de civada, ordi, arròs, blat xeixa,
blat dur, espelta i tritical autògam, la puresa varietal

mínima de les llavors de categoria “llavor certifi-
cada” ha de ser del 90 per 100. La puresa ha de
ser examinada en les proves oficials de postcontrol
sobre una proporció adequada de mostres.»

Article cinquè. Modificació del Reglament tècnic de
control i certificació de llavors de blat de moro.

Es modifica el Reglament tècnic de control i certi-
ficació de llavors de blat de moro, aprovat per l’Ordre
d’1 de juliol de 1986 i modificat per última vegada per
l’Ordre de 16 de juliol de 1990 en els termes següents:

1. En el capítol IV, el paràgraf c), el segon paràgraf
de l’apartat 3, se substitueix pel següent:

«Quan el cultiu estigui compost per parentals
femenins androestèrils i parentals femenins andro-
fèrtils, no menys de la tercera part de les plantes
obtingudes amb sembres d’aquestes llavors han
de produir po�en en quantitat i fertilitat normals.
Les proporcions entre aquests dos parentals es con-
trola per mitjà d’inspeccions de camp.»

2. En l’annex número 1, en les observacions, s’hi
afegeix:

«5a En el cas d’un cultiu d’una línia pura, aquest
ha de tenir prou identitat i puresa pel que fa a
les seves característiques. Per a la producció de
llavors de varietats híbrides, aquests requisits s’a-
pliquen a les característiques dels components,
inclosa l’esterilitat masculina o la restauració de
la fertilitat.»

3. En l’annex número 1, en les observacions, s’hi
afegeix:

«6a El compliment de les normes esmentades
abans o d’altres normes s’ha de comprovar mit-
jançant inspeccions oficials de camp en el cas de
les llavors de base i, en el cas de llavors certificades,
mitjançant inspeccions oficials de camp o inspec-
cions portades a terme sota supervisió oficial.»

4. En l’annex número 3, després de l’observació pri-
mera, s’hi afegeix el paràgraf següent:

«En el cas d’una llavor d’una línia pura, la llavor
ha de tenir prou identitat i puresa pel que fa a
les seves característiques. En el cas de llavors de
varietats híbrides, les disposicions esmentades
anteriorment també s’apliquen a les característi-
ques dels components.»

5. En l’annex número 3 se suprimeix l’observació
segona.

Article sisè. Modificació del Reglament tècnic de con-
trol i certificació de llavors de melca.

Es modifica el Reglament tècnic de control i certi-
ficació de llavors de melca, aprovat per l’Ordre d’1 de
juliol de 1986 i modificat per última vegada per l’Ordre
de 16 de juliol de 1990, en els termes següents:

1. A l’apartat IV, després de la disposició sisena del
paràgraf a), s’hi afegeix el paràgraf següent:

«El cultiu ha de tenir prou identitat i puresa varie-
tal o, en el cas d’un cultiu d’una línia pura, suficient
entitat i puresa pel que fa a les seves caracterís-
tiques.
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Per a la producció d’una llavor de varietats híbri-
des, les disposicions esmentades abans també s’a-
pliquen a les característiques dels components,
inclosa l’esterilitat masculina o la restauració de
la fertilitat.»

2. A l’apartat IV, en el paràgraf c), després de l’última
frase del títol «primer», s’hi afegeix:

«Quan, per a la producció de llavors certificades
de varietats híbrides, s’hagin utilitzat un parental
femení androestèril i un parental masculí no res-
taurador de la fertilitat, les llavors s’han d’obtenir
per barreja de lots de llavors, en les proporcions
apropiades a la varietat, produïdes, d’una banda,
utilitzant un parental femení androestèril i, d’altra
banda, un parental femení androfèrtil.

Quan el cultiu estigui compost per parentals
femenins androestèrils i parentals femenins andro-
fèrtils, no menys de la tercera part de les plantes
obtingudes amb sembres d’aquestes llavors han
de produir po�en en quantitat i fertilitat normals.
Les proporcions entre aquests dos parentals s’han
de controlar per mitjà de les inspeccions de camp.»

3. En l’annex número 1, en les observacions, s’hi
afegeix:

«Cinquena. El compliment de les normes
esmentades abans o d’altres normes s’ha de com-
provar mitjançant inspeccions oficials de camp en
el cas de llavors de base i, en el cas de llavors
certificades, mitjançant inspeccions oficials de
camp o inspeccions portades a terme sota super-
visió oficial.»

4. En l’annex número 2, en les observacions, s’hi
afegeix el paràgraf següent:

«En el cas d’una llavor d’una línia pura, la llavor
ha de tenir prou identitat i puresa pel que fa a
les seves característiques. En el cas de llavors de
varietats híbrides, les disposicions esmentades
anteriorment també s’apliquen a les característi-
ques dels components.»

Article setè. Modificació del Reglament tècnic de con-
trol i certificació de patata de sembra.

Es modifica el Reglament tècnic de control i certi-
ficació de patata de sembra, aprovat per l’Ordre de 24
de maig de 1989 i modificat per última vegada per l’Or-
dre de 3 de març de 1998, en els termes següents:

1. El segon incís del paràgraf 5 de l’apartat 5 se
substitueix pel següent:

«Els tubercles han de tenir un calibre mínim tal
que no puguin passar a través d’una malla quadrada
de 25 mi�ímetres de costat. Pel que fa als tubercles
massa grans per passar a través d’una malla qua-
drada de 35 mi�ímetres de costat, els límits supe-
riors i inferiors s’han d’expressar en múltiples de 5.»

2. El quart incís del paràgraf 5 de l’apartat 5 se
substitueix pel següent:

«La desviació màxima de calibre dels tubercles
d’un lot ha de ser tal que la diferència de dimensions
entre els costats de les dues malles quadrades uti-
litzades no passi de 25 mi�ímetres. Per a la patata
de sembra prebrotada, la desviació entre calibres
no ha de superar els 10 mi�ímetres.»

Article vuitè. Modificació del Reglament general del
registre de varietats comercials.

Es modifica el Reglament general del registre de varie-
tats comercials, aprovat per l’Ordre de 30 de novembre
de 1973 i modificat per última vegada per l’Ordre de 23
de març de 1998, en els termes següents:

1. Se substitueix l’últim paràgraf de l’apartat u pel
següent:

«En el cas d’espècies hortícoles, el president de
l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrà-
ria i Alimentària pot autoritzar, provisionalment, als
obtentors i als seus representants establerts a Espa-
nya, la comercialització de llavors, durant un perío-
de limitat, de varietats per a les quals s’hagi pre-
sentat una so�icitud d’inscripció en el registre de
varietats comercials, o en un catàleg nacional d’un
altre Estat membre de la Unió Europea, sempre
que es disposi o es proporcioni prou informació
tècnica específica sobre això.»

2. A l’apartat 4 s’afegeixen els apartats quatre bis
i quatre ter següents:

«Quatre bis. S’entén per varietat de conserva-
ció la que, per a la salvaguarda de la diversitat
biològica i genètica, constitueix un patrimoni
insubstituïble de recursos fitogenètics, fet que fa
necessari la seva conservació “in situ” mitjançant
el cultiu i la comercialització de llavors o de plantes
de viver d’ecotipus o varietats autòctones adap-
tades naturalment a les condicions locals i regionals
amenaçades per l’erosió genètica.»

«Quatre ter. S’entén per varietat modificada
genèticament o transgènica la varietat obtinguda
mitjançant les tècniques descrites a l’article 3 del
Reial decret 951/1997, de 20 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament general per al desplegament
i l’execució de la Llei 15/1994, de 3 de juny, de
règim jurídic de la utilització confinada, l’allibera-
ment voluntari i la comercialització d’organismes
modificats genèticament, a fi de prevenir els riscos
per a la salut humana i el medi ambient.»

3. Se substitueix l’apartat vuit pel següent:

«Vuit. Qualsevol so�icitud d’inscripció s’ha de
presentar per duplicat emplenant els formularis que
es proporcionin a aquest efecte i lliurant el material
vegetal necessari que fixin els diferents reglaments
d’inscripció de varietats per dur a terme els estudis
necessaris.

Les dates límits de lliurament de material vegetal
per a cada campanya s’han de fixar en els regla-
ments d’inscripció de varietats corresponents.

Les varietats modificades genèticament només
poden ser objecte d’inscripció en el registre de
varietats comercials quan la Comissió Europea hagi
adoptat una decisió favorable de comercialització
en relació amb la modificació genètica que con-
tinguin, s’hagin adoptat totes les mesures neces-
sàries per evitar efectes adversos per a la salut
humana o animal o per al medi ambient, i hi hagi
donat la seva conformitat per escrit l’autoritat com-
petent que hagi rebut la corresponent notificació
original d’autorització de l’organisme modificat
genèticament.

Per a la inscripció de varietats modificades genè-
ticament s’ha de seguir el procediment d’avaluació
de riscos que preveu el Reglament publicat pel Reial
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decret 951/1997, que desplega la Llei 15/1994,
de 3 de juny, de règim jurídic de la utilització con-
finada, l’alliberament voluntari i la comercialització
d’organismes modificats genèticament.

Les varietats modificades genèticament inscrites
a la llista de varietats comercials de què es tracti
han de complir un pla de seguiment, previst al
Reglament d’inscripció de varietats corresponent,
o que s’estableixi a les ordres per les quals s’ins-
criuen aquestes varietats.

El pla de seguiment ha de preveure, com a
mínim, els aspectes següents:

a) Data d’inici i durada mínima del pla esmentat.
b) Establiment d’un pla de prevenció per al cas

que en pugui derivar algun perjudici per a la salut
humana o animal o per al medi ambient.

c) Preveure accions alternatives per al cas que
el pla de prevenció no tingui els efectes previstos.

El pla de seguiment ha de ser aprovat pel Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a proposta
de l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia
Agrària i Alimentària, escoltada la Comissió Nacio-
nal d’Estimació de Varietats corresponent i amb
l’informe previ de la Comissió Nacional de Biose-
guretat.

El so�icitant ha de proporcionar al Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació la informació que
li sigui requerida i, en especial, tot el que faci refe-
rència a la distribució i la venda de llavors o de
plantes de viver d’aquestes varietats.

A l’etiqueta oficial i, si s’escau, a la del proveïdor,
a més de la informació requerida per altres normes
legals específiques, hi ha de figurar la inscripció
següent: ”varietat modificada genèticament”.

En els catàlegs de vendes i en els envasos o
embalatges s’ha d’indicar clarament que la varietat
és un organisme modificat genèticament i s’ha de
fer referència al tipus de modificació introduïda.»

4. Al final de l’apartat 17 s’afegeix el paràgraf
següent:

«Es pot renovar l’admissió d’una varietat per
períodes determinats si la importància del mante-
niment del seu cultiu ho justifica, o es pot mantenir
per raó de conservació de recursos fitogenètics,
sempre que es continuïn complint les condicions
referents a la distinció, l’homogeneïtat i l’estabilitat
o, si s’escau, els criteris específics que preveu la
disposició addicional única d’aquest Reial decret
per a les varietats de conservació. En aquests casos,
la demanda de pròrroga d’una inscripció no està
sotmesa a cap termini.»

5. A l’apartat divuit s’afegeix l’apartat divuit bis
següent:

«Divuit bis. Quan el material derivat d’alguna
varietat vegetal es destini a la seva utilització com
a aliment o ingredient alimentari dins de l’àmbit
regulat pel Reglament (CE) 258/97, del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 de gener, sobre nous
aliments o ingredients alimentaris, els dits aliments
o ingredients alimentaris no han de:

a) Presentar cap perill per al consumidor.
b) Induir a error el consumidor.
c) Diferir dels aliments o els ingredients alimen-

taris que hagin de substituir, fins a l’extrem que,
des del punt de vista nutritiu, el seu consum normal
sigui nutritivament desfavorable per al consumidor.

Les llavors i les plantes de viver de varietats modi-
ficades genèticament o els productes que en deri-
ven, destinats a utilitzar-se com a aliment o ingre-
dient alimentari, només es poden utilitzar per a
aquesta finalitat quan els aliments o ingredients
alimentaris esmentats hagin estat autoritzats d’a-
cord amb el que disposa el Reglament (CE) 258/97,
o quan les decisions d’autorització les adopti el
Comitè Permanent de Llavors i Plantes Agrícoles,
Hortícoles i Forestals de la Unió Europea, seguint
les especificacions tècniques i científiques que dicti,
tenint en compte els criteris que estableix el parà-
graf anterior, com també els principis d’avaluació
que conté el Reglament (CE) 258/97.»

6. Al final de l’apartat 33 s’afegeix el paràgraf f)
següent:

«f) Pel que fa a l’adequació de la denominació
d’una varietat determinada, s’aplica l’article 63 del
Reglament (CE) 2100/94, del Consell, de 27 de
juliol, relatiu a la protecció comunitària de les obten-
cions vegetals.»

Disposició addicional única. Condicions especials per
a la inscripció de varietats de conservació.

El règim general establert per a la inscripció de varie-
tats al Reglament general del registre de varietats comer-
cials també és aplicable al procediment d’inscripció de
varietats de conservació, sens perjudici de les condicions
especials que fixi el Comitè Permanent de Llavors i Plan-
tes Agrícoles, Hortícoles i Forestals de la Unió Europea.

En el procediment d’inscripció oficial s’han de prendre
en consideració característiques i requisits de qualitat.
En particular, els resultats de proves no oficials i els
coneixements adquirits gràcies a l’experiència pràctica
durant el cultiu, la reproducció i la utilització, i les des-
cripcions detallades de les varietats i les seves deno-
minacions corresponents s’han de prendre en conside-
ració tal com s’hagin notificat a l’Institut Nacional d’In-
vestigació i Tecnologia Agrària i Alimentària. En cas que
siguin suficients, donen lloc a l’exempció de l’examen
oficial. Una vegada admesa una raça o una varietat autòc-
tona, aquesta s’ha d’incorporar a la llista de varietats
comercials corresponent, amb la inscripció «varietat de
conservació».

Disposició transitòria primera. Reglament comunitari
sobre varietats modificades genèticament.

El procediment que estableix aquest Reial decret, rela-
tiu a la realització dels assajos de varietats modificades
genèticament, que estableixen els articles 29 al 34 del
Reial decret 951/1997, de 20 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei 15/1994, de 3 de juny, de règim
jurídic de la utilització confinada, l’alliberament voluntari
i la comercialització d’organismes modificats genètica-
ment, a fi de prevenir els riscos per a la salut humana
i el medi ambient, es deixa d’aplicar en el moment de
l’entrada en vigor del Reglament comunitari al qual fa
referència l’apartat 3) de l’article 6 de la Directiva
98/95/CE, del Consell, de 14 de desembre.

Disposició transitòria segona. Normes per a la conces-
sió d’autoritzacions provisionals de comercialització.

Fins que no s’estableixin les disposicions comunitàries
corresponents, les condicions i els requisits de les auto-
ritzacions a què fa referència l’apartat 1 de l’article 8
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d’aquest Reial decret es regeixen per la normativa esta-
blerta actualment, mentre no s’oposi al que disposa
aquest Reial decret.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 3 de març de 2000.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca

i Alimentació,

JESÚS POSADA MORENO

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

4334 REIAL DECRET 326/2000, de 3 de març, pel
qual es modifiquen els annexos del Reial
decret 1691/1989, de 29 de desembre,
modificat pel Reial decret 2072/1995, de 22
de desembre, i s’incorporen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives 98/21/CE, de
8 d’abril; 98/63/CE, de 3 de setembre, i
1999/46/CE, de 21 de maig, de la Comissió,
destinades a facilitar la lliure circulació dels
metges i el reconeixement mutu dels seus
diplomes, certificats i altres títols. («BOE» 55,
de 4-3-2000.)

Mitjançant el Reial decret 1691/1989, de 29 de desem-
bre, es van incorporar a l’ordenament intern espanyol les
directives 75/362/CEE, 81/1057/CEE i 75/363/CEE.
Aquestes directives i les seves modificacions van ser
refoses mitjançant la Directiva 93/16/CEE, la transpo-
sició de la qual va donar lloc al fet que es dictés el
Reial decret 2072/1995, de 22 de desembre, pel qual
es va modificar parcialment el Reial decret 1691/1989.

Posteriorment, les institucions comunitàries han publi-
cat les directives 97/50/CE, de 6 d’octubre; 98/21/CE,
de 8 d’abril; 98/63/CE, de 3 de setembre, i 1999/46/CE,
de 21 de maig, amb la finalitat de modificar la Directiva
93/16/CEE, del Consell, de 5 d’abril, destinada a facilitar
la lliure circulació dels metges i el reconeixement mutu
dels seus diplomes, certificats i altres títols.

La Directiva 97/50/CE té com a objecte agilitar el
procediment per modificar les llistes de les denomina-
cions dels títols de metge i de metge especialista i la
durada mínima de les formacions previstes. Aquesta
modificació es refereix a un procediment que és com-
petència de la mateixa Comissió, per la qual cosa no és
necessari incorporar-la a l’ordenament intern espanyol.

Sí que és procedent en canvi la transposició de les
altres tres directives esmentades. Pel que fa a la Directiva
98/63/CE, la seva incorporació es fa necessària perquè
modifica denominacions de determinades especialitats
mèdiques, unes recollides en el capítol de les comunes
a tots els estats membres i altres en el capítols de les
comunes a dos estats o més, Espanya inclosa. A més,
aquesta Directiva introdueix en la llista d’especialitats,
entre altres, la corresponent a neurofisiologia, incorpo-
rada a petició de diversos estats membres, Espanya entre
altres, per a la qual la denominació és «neurofisiologia
clínica».

També cal incorporar la Directiva 1999/46/CE per-
què, a més de tornar a modificar denominacions de deter-
minades especialitats comunes a tots els estats membres
o comuns a dos estats o més entre els quals s’inclou
Espanya, introdueix per a Espanya i Itàlia l’especialitat
de medicina preventiva i salut pública.

A més, suprimeix del grup de les comunes a dos
estats o més les especialitats mèdiques de radiodiag-
nòstic i radioteràpia, i les inclou en el grup d’especialitats
comunes a tots els estats membres.

D’altra banda, a conseqüència de la incorporació
de la Directiva 1999/46/CE es fa necessària la trans-
posició de la Directiva 98/21/CE. Aquesta última no
havia estat incorporada a l’ordenament intern espa-
nyol perquè feia referència a les especialitats de medi-
cina preventiva i salut pública i medicina del treball,
que fins al moment no estaven incloses per a Espanya
en la Directiva 93/16/CEE en el capítol referit als títols
de metge especialista comuns a dos estats membres
o més. Tanmateix, com que la Directiva 1999/46/CE
precisament inclou per a Espanya l’especialitat de
medicina preventiva i salut pública, també és neces-
sària la incorporació de la Directiva 98/21/CE en el
que afecta aquesta especialitat.

A fi de mantenir en un text únic la llista d’espe-
cialitats i per facilitar-ne la consulta, es considera con-
venient modificar, actualitzar i ampliar els annexos del
Reial decret 1691/1989, de 29 de desembre, modi-
ficat pel Reial decret 2072/1995, de 22 de desembre,
després d’haver consultat, en l’elaboració d’aquesta
nova disposició, el Consell Nacional d’Especialitats
Mèdiques, el Consell General de Co�egis Oficials de
Metges i el Consell General de Co�egis d’Odontòlegs
i Estomatòlegs.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Educació
i Cultura i de Sanitat i Consum, d’acord amb el Consell
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres en la reunió del dia 3 de març de 2000,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 1691/1989,
de 29 de desembre.

Es modifica el Reial decret 1691/1989, de 29 de
desembre (modificat pel Reial decret 2072/1995, de 22
de desembre), pel qual es regula el reconeixement de
diplomes, certificats i altres títols de metge i metge espe-
cialista dels estats membres de la Unió Europea, l’exercici
efectiu del dret d’establiment i la lliure prestació de ser-
veis, i s’actualitzen els annexos I, II, III i IV substituint-los
pels inclosos en l’annex del aquest Reial decret.

En aquest annex, s’inclouen les modificacions que
estableixen les directives 98/21/CE, de 8 d’abril;
98/63/CE, de 3 de setembre, i 1999/46/CE, de 21
de maig, de la Comissió.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 3 de març de 2000.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident primer del Govern

i ministre de la Presidència,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ


