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Sábado 14 de xaneiro de 2012

DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO
AMBIENTE
530

Orde AAA/30/2012, do 10 de xaneiro, pola que se modifica o Regulamento
técnico de control e certificación de sementes de plantas forraxeiras, aprobado
pola Orde ARM/3370/2010, do 27 de decembro.

O Regulamento técnico de control e certificación de sementes de plantas forraxeiras,
aprobado pola Orde ARM/3370/2010, do 27 de decembro, establece os requisitos que
debe cumprir a comercialización das mesturas de sementes de plantas forraxeiras, de
acordo co establecido na Directiva 66/401/CEE do Consello, do 14 de xuño, relativa á
comercialización de sementes de plantas forraxeiras.
Esta Directiva 66/401/CEE foi modificada pola Directiva 2010/60/UE da Comisión, do
30 de agosto de 2010, pola que se establecen excepcións á comercialización de mesturas
de sementes de plantas forraxeiras destinadas á conservación do medio natural.
Procede, por tanto, a incorporación da mencionada Directiva 2010/60/UE, a través da
correspondente modificación do Regulamento técnico de control e certificación de
sementes de plantas forraxeiras.
Na elaboración desta disposición foron consultadas as comunidades autónomas e as
entidades representativas dos sectores afectados.
Na súa virtude, por proposta do ministro de Agricultura, Alimentación e Medio
Ambiente, coa aprobación previa do entón vicepresidente do Goberno de Política
Territorial e ministro de Política Territorial e Administración Pública, de acordo co Consello
de Estado, dispoño:
Artigo único. Modificación do Regulamento técnico de control e certificación de
sementes de plantas forraxeiras, aprobado pola Orde ARM/3370/2010, do 27 de
decembro.
Modifícase o Regulamento técnico de control e certificación de sementes de plantas
forraxeiras, aprobado pola Orde do Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño
do 27 de decembro de 2010, nos seguintes termos:
Un. A epígrafe 3.ª do número V.3 do punto V, Precintaxe de sementes, queda
redactada nos seguintes termos:
«3.ª Que vaian destinadas á preservación do medio natural, no marco da
preservación dos recursos xenéticos, obtidas e comercializadas de acordo co
anexo V; as mesturas poderán conter sementes de plantas forraxeiras e de plantas
non forraxeiras.»
Dous.

Incorpórase o anexo V coa seguinte redacción:
«ANEXO V
Mesturas de conservación
1.

Definición:

Denomínanse mesturas de conservación as mesturas de sementes de varios
xéneros, especies e, se resulta pertinente, subespecies destinadas a se utilizaren
na conservación do medio natural no contexto da conservación dos recursos
xenéticos.
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Estas mesturas poderán conter sementes de plantas forraxeiras, suxeitas a
este regulamento, e sementes de plantas que non sexan forraxeiras, segundo a
definición deste regulamento. Cando unha mestura de conservación conteña unha
variedade de conservación aplicaranse a Orde do 23 de maio de 1986, pola que se
aproba o Regulamento xeral técnico de control e certificación de sementes e
plantas de viveiro, e o Real decreto 170/2011, do 11 de febreiro, polo que se aproba
o Regulamento xeral do rexistro de variedades comerciais e se modifica o
Regulamento xeral técnico de control e certificación de sementes e plantas de
viveiro.
2.

Entenderase por:

a) “Zona fonte”:
1) Unha zona designada por unha comunidade autónoma no seu ámbito
territorial como zona especial de conservación de acordo cos artigos 41 e seguintes,
e os anexos II e III da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da
biodiversidade, ou ben,
2) Unha zona que contribúa á conservación dos recursos fitoxenéticos, que
fose designada por unha comunidade autónoma no seu ámbito territorial de
conformidade cun procedemento baseado en criterios comparables aos
establecidos no anexo III da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural
e da biodiversidade, e que sexa xestionada, conservada e vixiada dunha forma
equivalente á descrita nos artigos 45 e 47 da mencionada lei.
b) “Sitio de recollida”: parte da zona fonte en que se recolleu a semente.
c) “Mestura recollida directamente”: unha mestura de sementes
comercializada que foi recollida directamente no sitio de recollida.
d) “Mestura cultivada”: unha mestura de sementes producida de conformidade
co proceso seguinte:
1.º Recóllense as sementes das distintas especies no sitio de recollida.
2.º As sementes mencionadas no punto 1.º multiplícanse fóra do sitio de
recollida como especies individuais.
3.º As sementes desas especies mestúranse para crear unha mestura
composta dos xéneros, as especies e, se resulta pertinente, as subespecies que
sexan típicas do tipo de hábitat do sitio de recollida.
3. Rexión de orixe:
Cando unha comunidade autónoma autorice a comercialización dunha mestura
de conservación definirá a rexión con que se asocia naturalmente esa mestura,
denominada no sucesivo “rexión de orixe”. Deberase ter en conta a información
proporcionada polas autoridades no ámbito dos recursos fitoxenéticos ou polas
organizacións recoñecidas como tales. Se a rexión de orixe ocupa territorio doutra
comunidade autónoma ou doutros Estados membros, a autoridade que tramite a
solicitude da autorización da comercialización da mestura de conservación
precisará de informe preceptivo e favorable daqueles.
4. Autorización:
1.º As comunidades autónomas autorizarán a comercialización de mesturas
de conservación na súa rexión de orixe coa condición de que as ditas mesturas
cumpran os requisitos establecidos no número 5, no caso das mesturas de
conservación recollidas directamente, ou os requisitos establecidos no número 6,
no caso das mesturas de conservación cultivadas.
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Na autorización figurarán os seguintes datos:

a) Nome e enderezo do produtor.
b) Método de colleita: se se recolleu directamente ou se cultivou.
c) Porcentaxe en peso dos compoñentes por especies e, se for o caso, por
subespecies.
d) No caso de mesturas de conservación cultivadas, a xerminación dos
compoñentes que, sendo especies forraxeiras suxeitas a este regulamento técnico,
non cumpran os requisitos de xerminación establecidos no anexo I.
e) Cantidade de mestura a que se aplica a autorización.
f) Rexión de orixe.
g) Restrición de comercialización á rexión de orixe.
h) Zona fonte.
i) Sitio de recollida e, no caso de mesturas de conservación cultivada, sitio de
multiplicación.
j) Tipo de hábitat do sitio de recollida.
k) Ano de recollida.
3.º No que se refire á letra c), no caso de mesturas de conservación recollidas
directamente, só é obrigatorio dar os datos por especies e, se for o caso, por
subespecies, dos compoñentes que sexan típicos do tipo de hábitat do sitio de
recollida e que, como compoñentes da mestura, sexan importantes para a
conservación do medio natural no contexto da conservación dos recursos
xenéticos.
5. Requisitos de autorización das mesturas de conservación recollidas
directamente:
1.º As mesturas de conservación recollidas directamente deberán terse
recollido na zona fonte, nun sitio de recollida que non fose sementado nos corenta
anos previos á data da solicitude do produtor, mencionada no número 7, punto 1.º
A zona fonte estará situada na rexión de orixe.
2.º Os compoñentes da mestura de conservación recollida directamente que
sexan especies e, se for o caso, subespecies típicas do tipo de hábitat do sitio de
recollida e que sexan importantes, como compoñentes da mestura, para a
conservación do medio natural no contexto da conservación dos recursos
fitoxenéticos, formarán parte da mestura na porcentaxe adecuada para reconstituír
o tipo de hábitat do sitio de recollida.
3.º A xerminación dos compoñentes mencionados no punto 2.º será suficiente
para reconstituír o tipo de hábitat do sitio de recollida.
4.º O contido máximo das especies e, se for o caso, das subespecies que non
cumpran o disposto no punto 2.º non excederá o 1 % en peso. A mestura de
conservación recollida directamente non conterá Avena fatua, Avena sterilis nin
Cuscuta spp. O contido máximo de Rumex spp., distinto de Rumex acetosella e de
Rumex maritimus, non excederá o 0,05 % en peso.
Os servizos competentes da comunidade autónoma comprobarán que os
requisitos anteriores se cumpren, mediante as inspeccións e controis que sexan
necesarios, de acordo co indicado no número 7, punto 2.º
6.

Requisitos de autorización das mesturas de conservación cultivadas:

1.º No que respecta ás mesturas de conservación cultivadas, as sementes
recollidas, a partir das cales se producen as mesturas de conservación cultivadas,
deberán terse recollido na zona fonte dun sitio de recollida que non fose sementado
nos corenta anos previos á data da solicitude do produtor, mencionada no número
7, punto 1.º A zona fonte estará situada na rexión de orixe.
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2.º A semente das mesturas de conservación cultivadas será de especies e,
se for o caso, de subespecies que sexan típicas do tipo de hábitat do sitio de
recollida, e importantes, como compoñentes da mestura, para a conservación do
medio natural no contexto da conservación dos recursos xenéticos.
3.º Os compoñentes dunha mestura de conservación cultivada que sexan
sementes de plantas forraxeiras suxeitas a este regulamento técnico deberán
cumprir, antes de se mesturaren, os requisitos de pureza específica e de contido
doutras especies que figuran no anexo I, letra C, para a semente de categoría
comercial.
4.º A multiplicación poderase producir durante cinco xeracións.
Os servizos competentes da comunidade autónoma comprobarán que os
requisitos anteriores se cumpren, mediante as probas que se indican no número 7,
punto 3.º
7. Requisitos de procedemento:
1.º A autorización concederaa a comunidade autónoma logo de solicitude do
produtor.
A solicitude irá acompañada da información necesaria para comprobar o
cumprimento dos números 4 e 5 no caso de mesturas de conservación recollidas
directamente ou dos números 4 e 6 no caso de mesturas de conservación
cultivadas.
2.º No que respecta ás mesturas de conservación recollidas directamente, os
servizos competentes das comunidades autónomas efectuarán inspeccións oficiais
visuais no sitio de recollida, durante o período de crecemento, a intervalos
adecuados para garantir que as mesturas cumpran, como mínimo, os requisitos de
autorización establecidos no número 5, puntos 2.º e 4.º, e documentaranse os
resultados.
3.º No que respecta ás mesturas de conservación cultivadas, cando as
comunidades autónomas examinen unha solicitude realizarán probas oficiais, ou
baixo supervisión oficial, para comprobar que a mestura de conservación cumpre,
como mínimo, os requisitos de autorización establecidos no número 6, puntos 2.º e
3.º
As mencionadas probas efectuaranse de acordo cos métodos internacionais
vixentes ou, de non existiren tales métodos, de acordo con calquera método que
resulte apropiado.
Para realizar as probas, a comunidade autónoma asegurarase de que as
mostras se tomen en lotes homoxéneos e aplicaranse as normas sobre o peso do
lote e o peso da mostra establecidas no anexo II.
8.

Restrición cuantitativa:

A cantidade total de semente de mesturas de conservación comercializadas
anualmente en España non superará o 5 % da correspondente cantidade de todas
as mesturas de sementes de plantas forraxeiras comercializadas de acordo con
este regulamento técnico.
9. Aplicación das restricións cuantitativas:
1.º No caso das mesturas de conservación recollidas directamente, os
produtores notificarán aos organismos oficiais da correspondente comunidade
autónoma, antes do principio de cada temporada de produción, as cantidades de
semente de mesturas de conservación cuxa autorización teñen intención de
solicitar e o sitio ou os sitios de recollida previstos.
No caso de mesturas de conservación cultivadas, os produtores notificarán aos
organismos oficiais indicados, antes do principio de cada temporada de produción,
as cantidades de semente de mesturas de conservación cuxa autorización teñen
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intención de solicitar, xunto co tamaño e a localización do sitio ou dos sitios de
recollida previstos, así como o tamaño e a localización do sitio ou dos sitios de
multiplicación previstos.
2.º Se as notificacións a que se refire o punto 1.º fan prever a posibilidade de
que se superen as cantidades establecidas no número 8, asignarase a cada
produtor afectado a cantidade que poderá comercializar na temporada de produción
correspondente.
10.

Precintaxe:

1.º As mesturas de conservación só se poden comercializar en envases
cerrados e precintados.
2.º A precintaxe consiste nas operacións de peche dos envases e colocación
de etiquetas, de tal forma que non se poidan abrir sen que o sistema de peche
quede deteriorado ou sen que o envase ou a etiqueta mostren sinais de
manipulación.
11.

Etiquetaxe:

1.º Os envases das mesturas de conservación levarán unha etiqueta do
produtor ou unha nota impresa ou estampada en que figure como mínimo a
seguinte información:
a) A inscrición: “Regras e normas CE”.
b) Nome e enderezo da persoa responsable da colocación das etiquetas ou a
súa marca de identificación.
c) Método de recollida: mestura recollida directamente ou cultivada.
d) Ano de precintaxe, expresado do modo seguinte: “precintaxe …” (ano).
e) Rexión de orixe.
f) Zona fonte.
g) Sitio de recollida.
h) Tipo de hábitat do sitio de recollida.
i) O texto “mestura de conservación de sementes de plantas forraxeiras,
destinada a se utilizar no mesmo tipo de hábitat que o sitio de recollida, sen ter en
conta as características bióticas”.
j) Número de referencia do lote asignado pola persoa responsable da
colocación das etiquetas.
k) Porcentaxe en peso dos compoñentes por especies e, se for o caso, por
subespecies.
l) Peso neto ou bruto declarado.
m) En caso de utilización de pesticidas granulados, substancias de
revestimento ou doutros aditivos sólidos, indicación da natureza do aditivo, así
como relación aproximada entre o peso de glomérulos ou de semente pura e o
peso total.
n) No caso de mesturas de conservación cultivadas, datos de xerminación
dos compoñentes que, sendo especies forraxeiras suxeitas a este regulamento
técnico, non cumpran os requisitos de xerminación establecidos no anexo I.
2.º No que respecta ao punto 1.º, letra k), bastará con indicar os compoñentes
das mesturas de conservación recollidas directamente, de acordo co número 4,
punto 3.º
3.º No que respecta ao punto 1.º, letra n), se se exixen máis de cinco datos de
xerminación específicos, bastará con indicar unha media dos datos específicos de
xerminación exixidos.
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Comunicacións:

Os produtores comunicarán anualmente aos organismos oficiais da
correspondente comunidade autónoma a cantidade de mesturas de conservación
comercializadas en cada campaña de produción. As comunidades autónomas
trasladarán esta información ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio
Ambiente, que procederá ao seu traslado á Comisión Europea e aos demais
Estados membros.
Co fin de garantir o cumprimento das restricións cuantitativas do número 8, as
comunidades autónomas trasladarán as notificacións recollidas no número 9 ao
Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, de maneira simultánea á
petición das autorizacións. Se for necesario asignar unha cantidade máxima a cada
produtor, para non superar estas restricións cuantitativas, o citado ministerio xunto
coas comunidades autónomas afectadas deberán realizar unha repartición
proporcional a cada produtor, en razón ás cantidades previstas por cada produtor.»
Disposición derradeira primeira. Incorporación de dereito da Unión Europea.
Mediante esta orde incorpórase ao dereito español a Directiva 2010/60/UE da
Comisión, do 30 de agosto de 2010, pola que se establecen excepcións á comercialización
de mesturas de sementes de plantas forraxeiras destinadas á conservación do medio
natural.
Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial del
Estado».
Madrid, 10 de xaneiro de 2012.–O ministro de Agricultura, Alimentación e Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete.
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