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Dissabte 16 d’agost 2003

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

Suplement núm. 17

segons el que preveu l’article 13 del Reial decret
1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la Norma
general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris.

15240 REIAL DECRET 946/2003, de 18 de juliol,

pel qual s’estableixen requisits específics d’etiquetatge per a l’espàrrec blanc en conserva.
(«BOE» 181, de 30-7-2003.)

El Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual
s’aprova la Norma general d’etiquetatge, presentació i
publicitat dels productes alimentaris, estableix els requisits obligatoris que han de figurar a les etiquetes per
tal d’informar el consumidor sobre les característiques
dels productes alimentaris. Aquesta norma va incorporar
a l’ordenament jurídic intern la normativa comunitària
vigent en aquell moment, que posteriorment ha estat
codificada mitjançant la Directiva 2000/13/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de març de 2000,
relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats
membres en matèria d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris.
Així mateix, segons els principis generals d’aquesta
norma aplicables a l’etiquetatge, les modalitats segons
les quals es faci aquest etiquetatge no han d’induir el
comprador a confusió sobre la naturalesa, la identitat,
les qualitats, la composició, la quantitat, la durada, l’origen o la procedència i el sistema de fabricació o d’obtenció.
L’experiència acumulada aconsella acomodar les
pràctiques comercials a l’esperit de la normativa existent,
per evitar que determinats productes tinguin la fama
d’altres de similars, aprofitant la circumstància que una
interpretació àmplia de la legislació li concedeixi determinats avantatges en el mercat.
Amb aquesta perspectiva, i d’acord amb l’article 13
del Reial decret esmentat, sembla convenient complementar les normes sobre etiquetatge d’espàrrec envasat,
pel que fa a la indicació de l’origen i la procedència
del producte.
Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a de la Constitució, que atribueix
a l’Estat la competència exclusiva sobre bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.
Per a la seva elaboració han estat consultades les
comunitats autònomes, així com representants del sector
afectat, i ha emès l’informe preceptiu la Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària.
Aquest Reial decret, en fase de projecte, ha estat
sotmès al procediment que preveu l’article 19 de la Directiva 2000/13/CE del Parlament Europeu i del Consell,
de 20 de març de 2000, relatiu a l’aproximació de les
legislacions dels estats membres en matèria d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris.
En virtut d’això, a proposta del vicepresident segon
del Govern per a Afers Econòmics i ministre d’Economia,
del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de la
ministra de Sanitat i Consum, d’acord amb el Consell
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 18 de juliol de 2003,

Article 2. Etiquetatge.
L’espàrrec blanc envasat per ser comercialitzat a
Espanya ha de portar a l’etiqueta, amb caràcters tipogràfics iguals que els del nom, la raó social o la denominació utilitzats en la identificació de l’empresa, i en
el mateix camp i angle visual, la llegenda següent:
a) En el cas de productes originaris d’Espanya, l’expressió «producte cultivat a (província, comunitat autònoma)».
b) En el cas de productes originaris de la Unió Europea, una indicació amb l’expressió «producte originari
de (Estat membre en què s’ha cultivat el producte)».
c) En el cas de productes originaris de països tercers, l’expressió «producte originari de (país tercer en
què s’ha cultivat el producte)».
A més, quan el producte s’hagi envasat a Espanya,
a l’envàs hi ha de figurar el número de registre sanitari
corresponent a la fàbrica on s’hagi elaborat el producte.
Aquesta indicació ha d’aparèixer encunyada si l’envàs
és metàic, i impresa amb tinta indeleble, abans de l’esterilització, si és de vidre.
Article 3. Règim sancionador.
L’incompliment del que estableix aquesta disposició
se sanciona de conformitat amb el que estableix el Reial
decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen
les infraccions i sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària.
Disposició transitòria única. Comercialització d’existències de productes.
Els productes envasats i etiquetats abans de l’entrada
en vigor d’aquest Reial decret es poden comercialitzar
fins que se n’esgotin les existències.
Disposició final primera. Títol competencial.
Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a de la Constitució, que atribueix
a l’Estat la competència exclusiva sobre bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor al cap de 30 dies
de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Palma de Mallorca, 18 de juliol de 2003.

DISPOSO:

JUAN CARLOS R.

Article 1. Objecte.
Aquest Reial decret té com a objecte dictar normes
complementàries per a l’etiquetatge de l’espàrrec blanc,

El vicepresident primer del Govern
i ministre de la Presidència,
MARIANO RAJOY BREY
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