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I. Disposicions generals

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

12026 ORDRE APA/1588/2003, de 5 de juny, per
la qual es modifiquen l’Ordre de 23 de maig
de 1986 i l’Ordre d’1 de juliol de 1986, sobre
control i certificació de llavors de plantes olea-
ginoses. («BOE» 144, de 17-6-2003.)

La Directiva 2002/68/CE, del Consell, de 19 de juliol
de 2002, per la qual es modifica la Directiva 2002/57/CE,
referent a la comercialització de les llavors i plantes olea-
ginoses i tèxtils, inclou les associacions varietals de plantes
oleaginoses i tèxtils en l’àmbit d’aplicació de la Directiva
2002/57/CE. Aquesta previsió s’ha de reflectir en la nor-
mativa nacional aplicable, raó per la qual cal modificar
en aquest sentit l’Ordre de 23 de maig de 1986, per
la qual s’aprova el Reglament general tècnic de control
i certificació de llavors i plantes de viver, així com l’Ordre
d’1 de juliol de 1986, per la qual s’aprova el Reglament
tècnic de control i certificació de llavors de plantes olea-
ginoses.

Mitjançant aquesta disposició s’incorpora a l’ordena-
ment jurídic intern la Directiva 2002/68/CE del Consell,
de 19 de juliol, que modifica la Directiva 2002/57/CE
del Consell, relativa a la comercialització de llavors de
plantes oleaginoses i tèxtils.

En l’elaboració d’aquesta Ordre han estat consultades
les comunitats autònomes i els sectors afectats.

En virtut d’això, disposo:

Article 1. Modificació de l’Ordre de 23 de maig de
1986, per la qual s’aprova el 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, en els termes següents:

1. En el capítol V, apartat 20, al final del segon
paràgraf, s’hi afegeix el següent:

«—Blau amb una línia diagonal verda per a les
associacions varietals.»

2. En el capítol VIII, apartat 41, el segon paràgraf
se substitueix pel següent:

«Els productors queden autoritzats a envasar
barreges de llavors i associacions varietals en els
casos en què estigui previst en els corresponents
reglaments tècnics.»

Article 2. Modificació de l’Ordre d’1 de juliol de 1986,
per la qual s’aprova el Reglament tècnic de control
i certificació de llavors de plantes oleaginoses.

Es modifica el Reglament tècnic de control i certi-
ficació de llavors de plantes oleaginoses, aprovat per
l’Ordre d’1 de juliol de 1986, en els termes següents:

Al final del capítol VIII s’afegeix un nou apartat e)
amb la redacció següent:

«e) Associacions varietals: es poden comercia-
litzar llavors d’espècies de plantes oleaginoses en
forma d’associació varietal.

A aquests efectes, s’entén per:
Associació varietal: una associació de llavor cer-

tificada d’un híbrid dependent d’un po�initzador
específic, inscrit a la Llista de varietats comercials
o al Catàleg comú de varietats de plantes agrícoles,
amb llavor certificada d’un o diversos po�initzadors
específics, també inscrits, barrejades mecànica-
ment en proporcions determinades conjuntament
per les persones responsables del manteniment
dels components esmentats, havent-se notificat
aquesta combinació a l’autoritat competent de cer-
tificació.

Híbrid dependent d’un po�initzador: el compo-
nent androestèril de l’associació varietal (compo-
nent femení).

Po�initzador o po�initzadors: el component de
l’associació varietal que emet el po�en (component
masculí).

Les llavors dels components femení i masculí
s’han de tractar amb productes de colors diferents.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta disposició es dicta a l’empara de l’article
149.1.13a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la
competència exclusiva en matèria de bases i coordinació
de la planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 5 de juny de 2003.
ARIAS CAÑETE

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
12099 REIAL DECRET 681/2003, de 12 de juny,

sobre la protecció de la salut i la seguretat
dels treballadors exposats als riscos derivats
d’atmosferes explosives en el lloc de treball.
(«BOE» 145, de 18-6-2003.)

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció
de riscos laborals, determina el cos bàsic de garanties
i responsabilitats necessari per establir un nivell adequat
de protecció de la salut dels treballadors davant els riscos
derivats de les condicions de treball, en el marc d’una


