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MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 13336 REAL DECRETO 893/2005, do 22 de xullo, polo 

que se regulan as condicións de aplicación da 
normativa comunitaria sobre os aditivos na ali-
mentación animal. («BOE» 184, do 3-8-2005.)

Após a aprobación do Regulamento (CE) n.° 1831/2003 
do Parlamento europeo e do Consello, do 22 de setembro 
de 2003, sobre os aditivos na alimentación animal, que-
dan derrogadas a Directiva 70/524/CEE do Consello, do 23 
de novembro de 1970, sobre os aditivos na alimentación 
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animal, a Directiva 87/153/CEE do Consello, do 16 de 
febreiro de 1987, pola que se fixan liñas directrices para a 
avaliación dos aditivos na alimentación animal, e os 
números 2.1, 3 e 4 do anexo da Directiva 82/471/CEE do 
Consello, do 30 de xuño de 1982, relativa a determinados 
produtos utilizados na alimentación animal.

Isto obriga, en prol da necesaria seguranza xurídica, e 
sen prexuízo da súa inaplicabilidade, á derrogación 
expresa, sen prexuízo do período transitorio correspon-
dente, do Real decreto 2599/1998, do 4 decembro, sobre 
os aditivos na alimentación dos animais, polo que se 
incorporou ao noso ordenamento a Directiva 96/51/CE do 
Consello, do 23 de xullo de 1996, modificativa da 
Directiva 70/524/CEE; do Real decreto 1329/1995, do 28 de 
xullo, polo que se fixan as liñas directrices para a avalia-
ción dos aditivos na alimentación animal, mediante o cal 
se incorporou a Directiva 94/40/CE da Comisión, do 22 de 
xullo de 1994, pola que se modifica a Directiva 87/153/CEE, 
e dos números 2.1, 3 e 4 do anexo da Orde do Ministerio 
de Agricultura, Pesca e Alimentación, do 31 de outubro de 
1988, relativa a determinados produtos utilizados na ali-
mentación dos animais, que traspuxo os números 2.1, 3 
e 4 do anexo da Directiva 82/471/CEE.

Así mesmo, e non obstante a eficacia e aplicabilidade 
directa do mencionado regulamento, cómpre establecer 
certas disposicións específicas, co fin de facer uso da 
opción que, para a investigación, o artigo 3.2 do citado 
regulamento prevé, ao tempo que se concreta o réxime 
sancionador aplicable de acordo co artigo 24 do mencio-
nado Regulamento (CE) n.º 1831/2003.

Este real decreto foi sometido á consulta das comuni-
dades autónomas e das entidades representativas dos 
intereses dos sectores afectados, e emitiu informe a 
Comisión Interministerial de Ordenación Alimentaria.

Este real decreto dítase ao abeiro do artigo 149.1.13.ª 
e 16.ª da Constitución, polas que se atribúe ao Estado a 
competencia exclusiva en materia de bases e coordina-
ción da planificación xeral da actividade económica e de 
bases e coordinación xeral da sanidade, respectiva-
mente.

Na súa virtude, por proposta das ministras de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación e de Sanidade e Consumo, de 
acordo co Consello de Estado e logo de deliberación do 
Consello de Ministros na súa reunión do día 22 de xullo 
de 2005,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1. Obxecto.

Este real decreto ten por obxecto establecer disposi-
cións específicas de aplicación en España do Regula-
mento (CE) n.° 1831/2003 do Parlamento europeo e do 
Consello, do 22 de setembro de 2003, sobre os aditivos na 
alimentación animal.

Artigo 2. Experimentos con fins científicos.

Para experimentos con fins científicos, os órganos 
competentes das comunidades autónomas poderán auto-
rizar o uso como aditivos de substancias que non estean 
autorizadas no ámbito comunitario, excepto os antibióti-
cos, sempre que tales experimentos se efectúen conforme 
os principios e condicións previstos na Orde do Ministerio 
de Agricultura, Pesca e Alimentación, do 11 de outubro 
de 1988, relativa á fixación das liñas directrices para a 
avaliación de determinados produtos utilizados na ali-
mentación dos animais, ou nas normas que dite a Comi-
sión Europea para a execución do artigo 7 do Regula-
mento (CE) n.º 1831/2003, e sempre que exista unha 
supervisión oficial adecuada.

Os animais en cuestión soamente se poderán utilizar 
para a produción de alimentos se as autoridades compe-
tentes correspondentes establecen que non terán efectos 
adversos na sanidade dos animais, na saúde das persoas 
nin no ambiente; para tal efecto, deberán dispor dos 
datos precisos para tomar a decisión que proceda.

Artigo 3. Réxime sancionador.

No caso de incumprimento do disposto neste real 
decreto ou no Regulamento (CE) n.º 1831/2003, será de 
aplicación o réxime de infraccións e sancións establecido 
na Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal, na 
Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, e no Real 
decreto 1945/1983, do 22 de xuño, polo que se regulan as 
infraccións e sancións en materia de defensa do consumi-
dor e da produción agroalimentaria, e, se é o caso, 
noutras normas específicas de aplicación, sen prexuízo 
das posibles responsabilidades civís, penais ou doutra 
orde que poidan concorrer.

Disposición adicional única. Referencias á normativa 
derrogada.

As referencias que se conteñan, na normativa aplica-
ble, ao Real decreto 2599/1998, do 4 decembro, sobre os 
aditivos na alimentación dos animais, ao Real 
decreto 1329/1995, do 28 de xullo, polo que se fixan as 
liñas directrices para a avaliación dos aditivos na alimen-
tación animal, e aos números 2.1, 3 e 4 do anexo da Orde 
do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, do 31 
de outubro de 1988, relativa a determinados produtos 
utilizados na alimentación dos animais, entenderanse fei-
tas a este real decreto e ao Regulamento (CE) 
n.º 1831/2003.

Disposición transitoria primeira. Aplicación transitoria 
dos artigos 17, 18 e 19 do Real decreto 2599/1998, do 4 
de decembro.

Os artigos 17, 18 e 19 do Real decreto 2599/1998, do 4 
de decembro, manterán a súa vixencia até que a Unión 
Europea proceda á revisión da Directiva 79/373/CEE do 
Consello, do 2 de abril de 1979, relativa á comercialización 
dos pensos compostos, para incluír nela normas relativas 
á etiquetaxe dos pensos a que se engadiron aditivos.

Disposición transitoria segunda. Aplicación transitoria 
do anexo do Real decreto 1329/1995, do 28 de xullo.

Para os efectos previstos no artigo 2 deste real 
decreto, o anexo do Real decreto 1329/1995, do 28 de 
xullo, manterá a súa vixencia até que a Comisión Europea 
dite a normativa de execución do Regulamento (CE) 
n.º 1831/2003, prevista no seu artigo 7.4.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou 
inferior rango se opoñan ao establecido neste real 
decreto, e especificamente:

a)  O Real decreto 2599/1998, do 4 decembro, sobre 
os aditivos na alimentación dos animais.

b)  O Real decreto 1329/1995, do 28 de xullo, polo 
que se fixan as liñas directrices para a avaliación dos adi-
tivos na alimentación animal.

c)  Os números 2.1, 3 e 4 do anexo da Orde do Minis-
terio de Agricultura, Pesca e Alimentación, do 31 de outu-
bro de 1988, relativa a determinados produtos utilizados 
na alimentación dos animais.
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Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto ten carácter básico e dítase ao abeiro 
do artigo 149.1.13.ª e 16.ª da Constitución, polas que se 
atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de 
bases e coordinación da planificación xeral da actividade 
económica e de bases e coordinación xeral da sanidade, 
respectivamente.

Disposición derradeira segunda. Facultade de desenvol-
vemento.

Facúltase os ministros de Agricultura, Pesca e Alimen-
tación e de Sanidade e Consumo para ditaren, no ámbito 
das súas competencias, as disposicións que sexan nece-
sarias para o desenvolvemento e a aplicación do disposto 
neste real decreto.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca o 22 de xullo de 2005.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno
e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 


