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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

11632 Reial decret 543/2016, de 25 de novembre, pel qual es modifica el Reial 
decret 1698/2003, de 12 de desembre, pel qual s’estableixen disposicions 
aplicables dels Reglaments comunitaris sobre el sistema d’etiquetatge de la 
carn de bestiar boví.

L’etiquetatge facultatiu de la carn de bestiar boví es va regular en l’àmbit comunitari a 
través del Reglament (CE) núm. 1760/2000, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
juliol, que estableix un sistema d’identificació i registre dels animals de l’espècie bovina i fa 
referència a l’etiquetatge de la carn de bestiar boví i dels productes a base de carn de 
bestiar boví.

Aquest sistema d’etiquetatge facultatiu va tenir el seu origen en la crisi soferta pel 
sector de bestiar boví de carn com a conseqüència de l’encefalopatia espongiforme bovina 
(EEB) i es va establir com una mesura per garantir més transparència sectorial i recuperar 
la confiança perduda dels consumidors.

En particular, el Reglament esmentat establia que per poder incloure una menció 
facultativa a l’etiquetatge de la carn de bestiar boví s’havia de disposar d’un un plec de 
condicions autoritzat per l’autoritat competent i estar sotmès a un control extern per una 
entitat independent de control que compleixi la norma UNE 45011.

A Espanya, la normativa d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1760/2000, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juliol, s’ha regulat mitjançant el Reial decret 
1698/2003, de 12 de desembre, pel qual s’estableixen disposicions aplicables dels 
reglaments comunitaris sobre el sistema d’etiquetatge de la carn de bestiar boví.

D’aquesta manera, es va establir que les autoritats competents per a l’autorització dels 
plecs són les comunitats autònomes les quals, a més, han de comunicar al Ministeri 
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient els plecs autoritzats.

D’altra banda, aquest sistema d’etiquetatge facultatiu ha estat lligat a les ajudes 
directes en el marc de la política agrària comunitària, d’ara endavant PAC, fins a l’any 2014, 
en particular a través de l’ajuda associada al bestiar boví de qualitat que estableix el Reial 
decret 202/2012, de 23 de gener, sobre l’aplicació a partir de 2012 dels pagaments directes 
a l’agricultura i la ramaderia.

El desembre de 2014 va entrar en vigor el Reglament (UE) núm. 653/2014, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, pel qual es modifica el Reglament 
(CE) núm. 1760/2000 pel que fa a la identificació electrònica dels animals de l’espècie 
bovina i a l’etiquetatge de la carn de bestiar boví, i que suposa la derogació de la normativa 
comunitària dels sistemes d’etiquetatge facultatiu de la carn de bestiar boví mitjançant 
l’eliminació dels articles 16, 17 i 18 de l’esmentat Reglament (CE) núm. 1760/2000, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juliol.

Aquesta derogació obeeix no només a l’evolució del sector de la carn de bestiar boví 
en aquests anys sinó també, tal com indica la mateixa norma, al fet que la càrrega 
administrativa suportada i els costos en què incorren els estats membres i els agents 
econòmics a l’hora d’aplicar aquest sistema d’etiquetatge facultat no són proporcionals als 
beneficis que ofereix el sistema.

D’aquesta manera, s’ha substituït el sistema existent per un altre tipus d’etiquetatge 
facultatiu, a través de la introducció en el Reglament (CE) núm. 1760/2000 d’un nou 
article 15 bis, mitjançant la lletra c) de l’article 1.17 de l’esmentat Reglament (UE) 
núm. 653/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, que estableix 
la possibilitat d’un etiquetatge voluntari que contingui informació alimentària diferent de la 
que preveuen els articles 13, 14 i 15 de l’esmentat Reglament (CE) núm. 1760/2000, 
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sempre que aquesta sigui objectiva, verificable per les autoritats competents i comprensible 
per als consumidors. Tot això sense perjudici, així mateix, dels possibles termes de qualitat 
facultatius que regula el títol IV del Reglament (UE) núm. 1151/2012, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2012, sobre els règims de qualitat dels 
productes agrícoles i alimentaris.

Així mateix, el dret dels agents econòmics a informar els consumidors mitjançant un 
etiquetatge facultatiu sobre les característiques de la carn i el dret dels consumidors a 
rebre informació verificable no es veuen compromesos ja que, igual que en altres tipus de 
carn, la informació sobre la carn de bestiar boví addicional a l’etiquetatge obligatori ha de 
respectar les condicions establertes en el marc del Reglament (UE) núm. 1169/2011, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2011, sobre la informació alimentària 
facilitada al consumidor i pel qual es modifiquen els reglaments (CE) núm. 1924/2006 i 
(CE) núm. 1925/2006, del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es deroguen la 
Directiva 87/250/CEE, de la Comissió; la Directiva 90/496/CEE, del Consell; la 
Directiva 1999/10/CE, de la Comissió; la Directiva 2000/13/CE, del Parlament Europeu i 
del Consell; les directives 2002/67/CE i 2008/5/CE, de la Comissió, i el Reglament (CE) 
núm. 608/2004, de la Comissió.

En aquest marc, i una vegada que la PAC a partir de 2015 no preveu ajudes als plecs 
d’etiquetatge facultatiu, és convenient derogar les disposicions nacionals que recull el 
Reial decret 1698/2003, de 12 de desembre, i simplificar així el sistema actual i disminuir 
tant les càrregues administratives com els costos per als operadors espanyols, i situar-los 
en les mateixes condicions que els operadors de la resta d’estats membres.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats 
autònomes i les entitats representatives dels interessos dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient i de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, d’acord amb el Consell 
d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 25 de 
novembre de 2016,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1698/2003, de 12 de desembre, pel qual 
s’estableixen disposicions aplicables dels reglaments comunitaris sobre el sistema 
d’etiquetatge de la carn de bestiar boví.

Queden derogats els articles 6, 7, 8 i 9 i la disposició transitòria única del Reial 
decret 1698/2003, de 12 de desembre, pel qual s’estableixen disposicions aplicables dels 
reglaments comunitaris sobre el sistema d’etiquetatge de la carn de bestiar boví.

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, 25 de novembre de 2016.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència  
i per a les Administracions Territorials,

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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