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S’estableix com a límit de determinació per a les tèc-
niques analítiques aplicables als analits investigables dels
hidrocarburs aromàtics policíclics una concentració d’1
microgram/kg d’oli.

II. Criteris aplicables al mètode analític

1. S’ha d’utilitzar un tipus de mètode analític degu-
dament validat basat en els criteris següents:

Tipus 1:

1. Sistema de purificació mitjançant elució de les
mostres dissoltes en el solvent apropiat, a través d’una
fase sòlida.

2. Concentració de l’extracte per a la seva anàlisi.
3. Anàlisi de l’extracte per cromatografia líquida d’al-

ta eficàcia (HPLC) en fase reversa, amb detector de fluo-
rescència preferentment programable en les longituds
d’ona d’excitació i emissió.

4. Confirmació, si s’escau, per un mètode alternatiu
adequadament validat.

Tipus 2:

1. Saponificació de l’oli i extracció del possible resi-
du amb hexà o un altre dissolvent adequat.

2. Concentració de l’extracte i redissolució en ace-
tonitril.

3. Anàlisi de l’extracte per cromatografia líquida d’al-
ta eficàcia (HPLC) en fase reversa, amb detector de fluo-
rescència preferentment programable en les longituds
d’ona d’excitació i emissió.

4. Confirmació, si s’escau, per un mètode alternatiu
adequadament validat.

2. Criteris de validació del mètode:

Quant a recuperació i precisió, s’han d’aplicar els cri-
teris que indica la Directiva 98/53/CE, de la Comissió,
de 16 de juliol de 1998, per la qual es fixen mètodes
de presa de mostres i d’anàlisi per al control oficial del
contingut màxim d’alguns contaminants en els productes
alimentaris.

MINISTERI

D’AFERS EXTERIORS

14639 CONVENI sobre comerç internacional d’espè-
cies amenaçades de la fauna i la flora silves-
tres (CITES), fet a Washington el 3 de març
de 1973 (publicat en el «Butlletí Oficial de
l’Estat» de 30 de juliol de 1986 i 10 d’agost
de 1991), modificacions als apèndixs I, II i
III aprovades en l’onzena reunió de la Conferència
de les parts, celebrada a Gigiri (Kenya), el 20
d’abril de 2000. («BOE» 179, de 27-7-2001.)

APÈNDIXS I i II

Adoptats per la Conferència de les parts i vigents a
partir del 19 de juliol de 2000 (versió corregida el

21 de juliol de 2000)

Interpretació

1. Les espècies que figuren en aquests apèndixs
estan indicades:

a) D’acord amb el nom de les espècies, o
b) Com si totes les espècies estiguessin incloses

en un tàxon superior o en una part designada d’aquest.

2. L’abreviatura «spp.» s’utilitza per denotar totes
les espècies d’un tàxon superior.

3. Altres referències als tàxons superiors de l’espè-
cie s’indiquen únicament a títol d’informació o de clas-
sificació.

4. Les abreviatures següents s’utilitzen per a tàxons
de plantes per sota del nivell d’espècie:

a) «spp.» per denotar les subespècies;
b) «var(s)» per denotar la varietat (varietats), i
c) «fa.» per denotar la forma.

5. L’abreviatura «p. e.» s’utilitza per denotar espècies
possiblement extingides.

6. Un asterisc (*) co�ocat al costat del nom d’una
espècie o d’un tàxon superior significa que una o més
de les poblacions geogràficament aïllades, subespècies
o espècies de l’espècie esmentada o del tàxon esmentat
estan incloses a l’apèndix I i excloses de l’apèndix II.

7. Dos asteriscos (**) co�ocats al costat del nom
d’una espècie o d’un tàxon superior indiquen que una
o més de les poblacions geogràficament aïllades, subes-
pècies o espècies de l’espècie esmentada o del tàxon
esmentat estan incloses a l’apèndix II i excloses de l’a-
pèndix I.

8. El símbol (—) seguit d’un número co�ocat al costat
del nom d’una espècie o d’un tàxon superior significa
que algunes poblacions geogràficament aïllades, espè-
cies, grups d’espècies o famílies de l’espècie esmentada
o del tàxon esmentat estan excloses de l’apèndix res-
pectiu, de la manera següent:

— 101. Població de Groenlàndia Occidental.
— 102. Poblacions de Bhutan, Índia, Nepal i Pakistan.
— 103. Poblacions de Botswana, Namíbia, Sud-àfri-

ca i Zimbabwe.
— 104. S’ha deixat d’aplicar.
— 105. Poblacions de Pecari tajacu de Mèxic i els

Estats Units d’Amèrica.
— 106. Argentina: la població de la província de

Jujuy i les poblacions en semicaptivitat de les províncies
de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan.

Bolívia: les poblacions de les unitats de conservació
de Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla i Lípez-Chichas.

Xile: una part de la població de la província de Pari-
nacota, primera regió de Tarapacá.

Perú: tota la població.
— 107. Poblacions de l’Afganistan, Bhutan, Índia,

Myanmar, Nepal i Pakistan.
— 108. Cathartidae.
— 109. Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollan-

dicus i Psittacula krameri.
— 110. Població d’Argentina.
— 111. Població d’Equador, subjecte a una quota

anual d’exportació nu�a fins que la Secretaria del CITES
i el Grup d’Especialistes de Cocodrils de la CSE/UICN
hagi aprovat una quota anual d’exportació.

— 112. Poblacions de Botswana, Etiòpia, Kenya,
Madagascar, Malawi, Moçambic, República Unida de
Tanzània (subjecte a una quota anual d’exportació de
no més de 1.600 espècimens silvestres, inclosos els tro-
feus de cacera, a més dels espècimens criats en granges),
Sud-àfrica, Uganda, Zàmbia i Zimbabwe.

— 113. Poblacions d’Austràlia, Indonèsia i Papua
Nova Guinea.

— 114. Poblacions d’Argentina i Xile.
— 115. Totes les espècies no suculentes.
— 116. Aloe vera; també citada com aloe barba-

densis.

9. El símbol (+) seguit d’un número co�ocat al costat
del nom d’una espècie, subespècie o un tàxon superior
significa que només algunes poblacions geogràficament
aïllades de l’esmentada espècie, subespècie o tàxon
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estan incloses a l’apèndix respectiu, de la manera
següent:

+ 201. Poblacions de Bhutan, Índia, Nepal i Pakistan.
+ 202. Poblacions de Bhutan, Xina, Mèxic i Mon-

gòlia.
+ 203. Poblacions de Camerun i Nigèria.
+ 204. Població d’Àsia.
+ 205. Poblacions d’Amèrica Central i del Nord.
+ 206. Poblacions de Bangla Desh, Índia i Tailàndia.
+ 207. Població de l’Índia.
+ 208. Poblacions de Botswana, Namíbia i Zimbabwe.
+ 209. Població d’Argentina.
+ 210. Població de Sud-àfrica.
+ 211. Argentina: la població de la província de

Jujuy i les poblacions en semicaptivitat de les províncies
de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan.

Bolívia: les poblacions de les unitats de conservació
de Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla i Lípez-Chichas.

Xile: una part de la població de la província de Pari-
nacota, primera regió de Tarapacá.

Perú: tota la població.
+ 212. Poblacions d’Afganistan, Bhutan, Índia,

Myanmar, Nepal i Pakistan.
+ 213. Població de Mèxic.
+ 214. Poblacions d’Algèria, Burkina Faso, Came-

run, Txad, Mali, Marroc, Mauritània, Níger, Nigèria, Repú-
blica Centrafricana, Senegal i Sudan.

+ 215. Població de Seychelles.
+ 216. Població d’Europa, excepte la regió que

constituïa anteriorment la Unió de Repúbliques Socia-
listes Soviètiques.

+ 217. Població de la Federació de Rússia.
+ 218. Poblacions de les Amèriques.
+ 219. Poblacions d’Argentina i Xile.

10. El símbol (=) seguit d’un número co�ocat al cos-
tat del nom d’una espècie o d’un tàxon superior significa
que la denominació de l’espècie esmentada o del tàxon
esmentat ha de ser interpretada de la manera següent:

= 301. També citada com a Phalanger maculatus.
= 302. Inclou la família Tupaiidae.
= 303. Inclosa anteriorment a la família Lemuridae.
= 304. Inclosa anteriorment com a una subespècie

de Callithrix jacchus.
= 305. Inclou el sinònim genèric Leontideus.
= 306. Inclosa anteriorment a l’espècie Saguinus

oedipus.
= 307. Inclosa anteriorment a Alouatta palliata.
= 308. Inclosa anteriorment com alouatta palliata

(villosa).
= 309. Inclou el sinònim Cercopithecus roloway.
= 310. Inclosa anteriorment al gènere Papio.
= 311. Inclou el sinònim genèric Simias.
= 312. Inclou el sinònim Colobus badiud kirkii.
= 313. Inclou el sinònim Colobus badiud rufomi-

tratus.
= 314. Inclou el sinònim genèric Rhinopithecus.
= 315. També citada com a Presbytis entellus.
= 316. També citada com a Presbytis geei i Sem-

nopithecus geei.
= 317. També citada com a Presbytis pileata i Sem-

nopithecus pileatus.
= 318. Inclou els sinònims Bradypus boliviensis i

Bradypus griseus.
= 319. Inclou el sinònim Priodontes giganteus.
= 320. Inclou el sinònim Physeter macrocephalus.
= 321. Inclou el sinònim Eschrichtius glaucus.
= 322. Inclosa anteriorment al gènere Balaena.
= 323. Inclosa anteriorment al gènere Dusicyon.
= 324. Inclou el sinònim Dusicyon fulvipes.
= 325. Inclou el sinònim genèric Fennecus.
= 326. També citada com a Selenarctos thibetanus.

= 327. També citada com a Aonyx microdon o
Paraonys microdon.

= 328. Inclosa anteriorment al gènere Lutra.
= 329. Inclosa anteriorment al gènere Lutra; inclou

els sinònims Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra inca-
rum i Lutra platensis.

= 330. Inclou el sinònim Eupleres major.
= 331. Inclou Eunymphicus cornutus cornutus i E.c.

uvaeensis.
= 332. També citada com a Felis caracal i Lynx

caracal.
= 333. Inclosa anteriorment al gènere Felis.
= 334. També citada com a Felis pardina o Felis

lynx pardina.
= 335. Inclosa anteriorment al gènere Panthera.
= 336. També citada com a Equus asinus.
= 337. Inclosa anteriorment a l’espècie Equus

hemionus.
= 338. També citada com a Equus caballus prze-

walskii.
= 339. També citada com a Choeropsis liberiensis.
= 340. També citada com a Cervus porcinus cala-

mianensis.
= 341. També citada com a Cervus porcinus kunlii.
= 342. També citada com a Cervus porcinus anna-

miticus.
= 343. També citada com a Cervus dama mesopo-

tamicus.
= 344. Exclou la forma domesticada Bos gaurus

citada com a Bos frontalis.
= 345. Exclou la forma domesticada Bos mutus cita-

da com a Bos grunniens.
= 346. Inclou el sinònim genèric Novibos.
= 347. Inclou el sinònim genèric Anoa.
= 348. També citada com a Damaliscus dorcas dor-

cas.
= 349. Inclosa anteriorment a l’espècie Naemorhe-

dus goral.
= 350. També citada com a Capricornis sumatraensis.
= 351. Inclou el sinònim Oryx tao.
= 352. Inclou el sinònim Ovis aries ophion.
= 353. Inclosa anteriorment com a Ovis vignei.
= 354. També citada com a Rupicapra rupicapra

ornata.
= 355. També citada com a Pterocnemia.
= 356. També citada com a Sula abbotti.
= 357. També citada com a Ciconia ciconia boy-

ciana.
= 358. Inclou els sinònims Anas chlorotis i Anas

nesiotis.
= 359. També citada com a Anas platyrhynchos

laysanesis.
= 360. Probablement un híbrid entre Anas

platyrhynchos i Anas superciliosa.
= 361. També citada com a Aquila heliaca adalberti.
= 362. També citada com a Chondrohierax wilsonii.
= 363. També citada com a Falco peregrinus baby-

lonicus i Falco peregrinus pelegrinoides.
= 364. També citada com a Crax mitu mitu.
= 365a Inclosa anteriorment al gènere Aburria.
= 365b Inclosa anteriorment al gènere Aburria; tam-

bé citada com a Pipile pipile pipile.
= 366. Inclosa anteriorment a l’espècie Crossoptilon

crossoptilon.
= 367. Inclosa anteriorment a l’espècie Polyplectron

malacense.
= 368. Inclou el sinònim Rheinardia nigrescens.
= 369. També citada com a Tricholimnas sylvestris.
= 370. També citada com a Choriotis nigriceps.
= 371. També citada com a Houbaropsis benga-

lensis.
= 372. També citada com a Amazona dufresniana

rhodocorytha.
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= 373. Comercialitzada sovint sota la denominació
incorrecta d’Ara caninde.

= 374. També citada com a Cyanoramphus novae-
zelandiae cookii.

= 375. També citada com a Opopsitta dipphthalma
coxeni.

= 376. També citada com a Pezoporus occidentalis.
= 377. Inclosa anteriorment a l’espècie Psephotus

chrysopterigius.
= 378. També denominada Psittacula krameri echo.
= 379. Inclosa anteriorment al gènere Gallirex; tam-

bé citada com a Tauraco porphyreolophus.
= 380. També citada com a Otus gurneyi.
= 381. També citada com a Ninox novaeseelandiae

royana.
= 382. Inclosa anteriorment al gènere Glaucis.
= 383. Inclou el sinònim genèric Ptilolaemus.
= 384. Inclosa anteriorment al gènere Rhinoplax.
= 385. També citada com a Pitta brachuyura

nympha.
= 386. També citada com a Muscicapa ruecki o Nil-

tava ruecki.
= 387. També citada com a Dasyornis brachypterus

longirostris.
= 388. També citada com a Meliphaga cassidix.
= 389. Inclou el sinònim genèric Xanthopsar.
= 390. Inclosa anteriorment al gènere Spinus.
= 391. També citada com en el gènere Damonia.
= 392. Inclosa anteriorment com a Kachuga tecta

tecta.
= 393. Inclou els sinònims genèrics Nicoria i

Geoemyda (en part).
= 394. També citada com a Geochelone elephan-

topus; també citada com a en el gènere Testudo.
= 395. També citada en el gènere Testudo.
= 396. Inclosa anteriorment al gènere Trionyx.
= 397. Inclosa anteriorment a Podocnemis spp.
= 398. Inclou Alligatoridae, Crocodylidae i Gavia-

lidae.
= 399. També citada com a Crocodylus mindo-

rensis.
= 400. També citada en el gènere Nactus.
= 401. Inclou el sinònim genèric Rhoptropella.
= 402. Inclosa anteriorment a Chamaeleo spp.
= 403. També citada en el gènere Afrormosia.
= 404. Inclosa anteriorment a la família Boidae.
= 405. També citada com a Constrictor constrictor

occidentalis.
= 406. Inclou el sinònim Python molurus pimbura.
= 407. Inclou el sinònim Sanzinia manditra.
= 408. Inclou el sinònim Pseudoboa cloelia.
= 409. També citada com a Hydrodynastes gigas.
= 410. Inclou els sinònims Naja atra, Naja kaouthia,

Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja samarensis, Naja
sputatrix i Naja sumatrana.

= 411. Inclou el sinònim genèric Megalobatrachus.
= 412. Inclosa anteriorment a Nectophynoides spp.
= 413. Inclosa anteriorment a Dendrobates spp.
= 414. També citada en el gènere Rana.
= 415. Sensu D’Abrera.
= 416. Inclou els sinònims Pandinus africanus i

Heterometrus roeseli.
= 417. Inclosa anteriorment al gènere Brachypelma.
= 418. També citada com a Conchodromus dromas.
= 419. També citada en els gèneres Dysnomia i

Plagiola.
= 420. Inclou el sinònim genèric Proptera.
= 421. També citada en el gènere Carunculina.
= 422. També citada com a Megalonaias nickliniana.
= 423. També citada com a Cyrtonaias tampicoen-

sis tecomatensis i Lampsilis tampicoensis tecomatensis.
= 424. Inclou el sinònim genèric Micromya.

= 425. Inclou el sinònim genèric Papuina.
= 426. Inclou només la família Helioporidae amb

una espècie Heliopora coerulea.
= 427. També denominada Podophyllum emodi i

Sinopodophyllum hexadrum.
= 428. Inclou els sinònims genèrics Neogomesia i

Roseocactus.
= 429. També citada en el gènere Echinocactus.
= 430. Inclou el sinònim Coryphantha densispina.
= 431. També citada en el gènere Parodiai.
= 432. També citada com a Echinocereus lindsayi.
= 433. També citada en el gènere Wilcoxia; inclou

Wilcoxia nerispina.
= 434. També citada en el gènere Coryphantha;

inclou el sinònim Escobaria nellieae.
= 435. També citada en el gènere Coryphantha;

inclou Escobaria leei com a una subespècie.
= 436. Inclou el sinònim Solisia pectinata.
= 437. També citada en els gèneres Backebergia,

Cephalocereus i Mitrocereus; inclou el sinònim Pachy-
cereus chrysomallus.

= 438. Inclou Pediocactus bradyi spp. despainii i
Pediocactus bradyi spp. winkleri, i els sinònims Pedio-
cactus despainii, Pediocactus simpsonii spp. bradyi i
Pediocactus winkleri; també citada en el gènere Tou-
meya.

= 439. Inclou els gèneres Alsophila, Nephelea,
Sphaeropteris, Trichipteris.

= 440. També citada en el gènere Navajoa, Toume-
ya i Utahia; inclou Pediocactus fickeisenii, Navajoa Pee-
blesiana spp. fickeisenii i Navajoa fickeisenii.

= 441. També citada en els gèneres Echinocactus
i Utahia.

= 442. Inclou el sinònim genèric Encephalocarpus.
= 443. També citada en el gènere Pediocactus;

inclou els sinònims Ancistrocactus tobuschii i Ferocactus
tobuschii.

= 444. També citada en els gèneres Echinomastus,
Neolloydia i Pediocactus; inclou els sinònims Echinomas-
tus acunensis i Echinomastus krausei.

= 445. Inclou els sinònims Ferocactus glaucus, Scle-
rocactus brevispinus, Sclerocactus wetlandicus i Scle-
rocactus wetlandicus spp. ilseae, també citada en el
gènere Pediocactus.

= 446. També citada en els gèneres Echinomastus,
Neolloydia i Pediocactus.

= 447. També citada en els gèneres Coloradoa,
Ferocactus i Pediocactus.

= 448. També citada en els gèneres Pediocactus
i Toumeya.

= 449. També citada en els gèneres Ferocactus i
Pediocactus.

= 450. També citada en els gèneres Ferocactus i
Pediocactus.

= 451. Inclou els sinònims genèrics Gymnocactus
i Normanbokea; també citada en els gèneres Kadeni-
carpus, Neolloydia, Pediocactus, Pelecyphora, Strombo-
cactus, Thelocactus i Toumeya.

= 452. També citada com a Saussurea lappa.
= 453. També citada com a Euphorbia decaryi var.

capsaintemariensis.
= 454. Inclou Euphorbia cremersii fa. viridifolia i

Euphorbia cremersii fa. rakotozafyi.
= 455. Inclou Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera.
= 456. Inclou Euphorbia decaryi var. ampanihyen-

sis, robinsonii i spirosticha.
= 457. Inclou Euphorbia moratii var. antsingiensis,

bemarahensis i multifora.
= 458. També citada com a Euphorbia capsainte-

mariensis var. tulearensis.
= 459. També citada com a Engelhardia pterocarpa.
= 460. Inclou Aloe compressa var. rugosquamos,

schistophila i paucituberculata.
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= 461. Inclou Aloe haworthioides var. aurantiaca.
= 462. Inclou Aloe laeta var. maniaensis.
= 463. Inclou les famílies Apostasiaceae i Cypripe-

diaceae com a les subfamílies Apostasioideae i Cypri-
pedioideae.

= 464. Anacampseros australiana i A. kurtzii, també
se citen en el gènere Grahamia.

= 465. Inclosa anteriorment a Anacampseros spp.
= 466. També citada com a Sarracenia rubra spp.

alabamensis.
= 467. També citada com a Sarracenia rubra spp.

jonesii.
= 468. Inclosa anteriorment a Zamiaceae spp.
= 469. Inclou el sinònim Stangeria paradoxa.
= 470. També citada com a Taxus baccata spp.

wallichiana.
= 471. Inclou el sinònim Welwitschia bainesii.
= 472. Tupinambis merianae (Duméril & Bibron,

1839), inclosa fins a l’1 d’agost de 2000 com a T.
teguixin (Linnaeus, 1758) (distribució: el nord d’Argen-
tina, Uruguai, Paraguai, el sud de Brasil, i s’estén fins
a la part meridional de l’Amazònia brasilera). Tupinambis
teguixin (Linnaeus, 1758), inclosa fins a l’1 d’agost de
2000 com a Tupinambis nigropunctatus (Spix, 1824)
(distribució: Colòmbia, Veneçuela, Guyana, conca ama-
zònica d’Equador, Perú, Bolívia i Brasil, al sud del Brasil
fins a l’Estat de Sao Paulo).

= 473. Inclosa anteriorment a Balaenoptera acuto-
rostrata.

11. El símbol (o) seguit d’un número co�ocat al cos-
tat del nom d’una espècie o d’un tàxon superior ha de
ser interpretat de la manera següent:

o601. S’ha establert una quota d’exportació nu�a.
Tots els altres espècimens s’han de considerar espèci-
mens d’espècies incloses a l’apèndix I i el seu comerç
s’ha de reglamentar en conseqüència.

o602. Els espècimens de la forma domesticada no
estan subjectes a les disposicions de la Convenció.

o603. Les quotes anuals d’exportació per a espè-
cimens vius i trofeus de cacera s’atorguen de la manera
següent:

Botswana: 5.
Namíbia: 150.
Zimbabwe: 50.

El comerç dels espècimens esmentats està subjecte
a les disposicions de l’article III de la Convenció.

o604. Poblacions de Botswana, Namíbia i Zimbabwe.

Amb el propòsit exclusiu de permetre: 1) L’expor-
tació de trofeus de cacera amb finalitats no comercials;
2) l’exportació d’animals vius a destinataris apropiats
i acceptables (Namíbia: únicament amb finalitats no
comercials); 3) l’exportació de pells (Zimbabwe única-
ment); 4) l’exportació d’articles de cuir i talles de
vori amb finalitats no comercials (només Zimbabwe).
[ ](1) Tots els altres espècimens s’han de considerar
espècimens d’espècies incloses a l’apèndix I i el seu
comerç s’ha de reglamentar en conseqüència. A fi de
garantir que: a) Els destinataris dels animals vius són
«apropiats i acceptables» i/o b) el propòsit de la impor-
tació és «no comercial», només s’han d’expedir permisos
d’exportació i certificats de reexportació una vegada que

(1) S’ha omès el text següent de l’anotació perquè s’ha deixat d’aplicar.

[No s’autoritza el comerç internacional de vori fins que hagin transcorregut

divuit mesos des de la data en què entri en vigor la transferència a l’apèn-

dix II (és a dir, el 18 de març de 1999). A partir d’aquesta data, es pot

exportar al Japó vori no treballat, mitjançant quotes experimentals que no

excedeixin 25,3 tones (Botswana), 13,8 tones (Namíbia) i 20 tones (Zim-

babwe), subjecte a les condicions estipulades a la Decisió núm. 10.1 de

la Conferència de les parts adreçades a les parts.]

l’autoritat administrativa expedidora hagi rebut, de l’au-
toritat administrativa de l’Estat d’importació, un certificat
en el sentit que:

En el cas a), en analogia amb el paràgraf 3(b) de
l’article III de la Convenció, l’autoritat científica compe-
tent hagi visitat el centre d’acolliment i dictamini que
el destinatari proposat està degudament equipat per
allotjar i cuidar els animals; i/o en el cas b), en analogia
amb el paràgraf 3(c) de l’article III, l’autoritat adminis-
trativa hagi verificat que els espècimens no seran uti-
litzats amb finalitats primordialment comercials».

Població de Sud-àfrica.

Amb el propòsit exclusiu d’autoritzar: 1) El comerç
de trofeus de cacera amb finalitats no comercials; 2) El
comerç d’animals vius amb finalitats de reintroducció
en àrees protegides oficialment proclamades d’acord
amb la legislació del país importador; 3) El comerç de
pells i articles de cuir. Només s’autoritza el comerç de
vori no treballat d’ullals sencers de la reserva governa-
mental procedent del Parc Nacional Kruger, sotmès a
quota nu�a. Tots els altres espècimens es consideren
espècimens d’espècies incloses a l’apèndix I i el seu
comerç s’ha de reglamentar en conseqüència.

o605. Amb el propòsit exclusiu de permetre el
comerç internacional d’animals vius a destinataris apro-
piats i acceptables i trofeus de cacera. Tots els altres
espècimens s’han de considerar espècimens d’espècies
incloses a l’apèndix I i el seu comerç s’ha de reglamentar
en conseqüència.

o606. Amb el propòsit exclusiu de permetre el
comerç internacional de llana esquilada de vicunyes
vives, les poblacions de les quals estan incloses a l’a-
pèndix II (vegeu +211) i de les existències registrades
a la novena reunió de la Conferència de les parts (no-
vembre de 1994) al Perú de 3.249 quilograms de llana
i de teles i articles derivats, inclosos els articles artesanals
sumptuaris i els teixits de punt fabricats. Al revés de
les teles hi ha de figurar el logotip adoptat pels estats
de l’àrea de distribució de l’espècie, signataris del Con-
veni per a la conservació i maneig de la vicunya, i als
voravius l’expressió «Vicunya-País d’origen», depenent
del país d’origen. Tots els altres espècimens s’han de
considerar espècimens d’espècies incloses a l’apèndix I
i el seu comerç s’ha de reglamentar en conseqüència.

o607. Els fòssils no estan subjectes a les disposi-
cions de la Convenció.

o608. Els espècimens reproduïts artificialment dels
següents híbrids i/o cultivars no estan sotmesos a les
disposicions de la Convenció:

Hatiora x graeseri.
Schlumbergera x buckleyi.
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata.
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata.
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata.
Schlumbergera truncata (cultivars).
Gymnocalycium mihanovichii (cultivars) formes que

no tenen clorofi�a, empeltades als patrons següents:
Harrisia «Jusbertii», Hylocereus trigonus o Hylocereus
undatus Opuntia microdasys (cultivars).

o609. Els espècimens reproduïts artificialment de
cultivars a Euphorbia trigona no estan subjectes a les
disposicions de la Convenció.

o610. Els cultius de plàntules o de teixits obtinguts
«in vitro», en medis sòlids o líquids, que es transporten
en envasos estèrils no estan subjectes a les disposicions
de la Convenció.

o611. Els espècimens reproduïts artificialment de
cultivars de Cyclamen persicum no estan subjectes a
les disposicions de la Convenció. No obstant això, aques-
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ta exoneració no s’aplica als espècimens comercialitzats
com a tubercles latents.

o612. S’ha establert una quota anual d’exportació
nu�a per als espècimens de Manis crassicaudata, M.
javanica i M. pentadactyla reco�ectats en el medi sil-
vestre i comercialitzats amb finalitats primordialment
comercials.

o613. S’ha establert una quota anual d’exportació
nu�a per als espècimens de Geochelone sulcata recol-
lectats en el medi silvestre i comercialitzats amb finalitats
primordialment comercials.

12. De conformitat amb les disposicions del parà-
graf b(iii) de l’article 1 de la Convenció, el signe (#) seguit
d’un número co�ocat al costat del nom d’una espècie
o d’un tàxon superior inclòs a l’apèndix II designa les
parts o els derivats provinents d’aquesta espècie o d’a-
quest tàxon, i s’indiquen de la manera següent per a
les finalitats de la Convenció:

#1. Designa totes les parts i derivats, excepte:

a) Les llavors, les espores i el po�en (incloses les
po�ínies).

b) Els cultius de plàntules o de teixits obtinguts «in
vitro», en medis sòlids o líquids, que es transporten en
envasos estèrils, i

c) Les flors tallades de plantes reproduïdes artifi-
cialment.

#2. Designa totes les parts i derivats, excepte:

a) Les llavors i el po�en.
b) Els cultius de plàntules o de teixits obtinguts «in

vitro», en medis sòlids o líquids, que es transporten en
envasos estèrils.

c) Les flors tallades de plantes reproduïdes artifi-
cialment, i

d) Els derivats químics i productes farmacèutics
acabats.

#3. Designa arrels senceres o a rodanxes o parts
d’arrels, excloses les parts o els derivats manufacturats,
com a ara pols, pastilles, extractes, tònics, tes i altres
preparats.

#4. Designa totes les parts i derivats, excepte:

a) Les llavors, excepte les de les cactàcies mexi-
canes originàries de Mèxic, i el po�en.

b) Els cultius de plàntules o de teixits obtinguts «in
vitro», en medis sòlids o líquids, que es transporten en
envasos estèrils.

c) Les flors tallades de plantes reproduïdes artifi-
cialment.

d) Els fruits, i les seves parts i derivats, de plantes
aclimatades o reproduïdes artificialment, i

e) Els elements de la tija (ramificacions), i les seves
parts i derivats, de plantes del gènere Opuntia, subgènere
Opuntia, aclimatades o reproduïdes artificialment.

#5. Designa trosses, fusta serrada i làmines de xapa
de fusta.

#6. Designa trosses, trossejats de fusta i material
no elaborat.

#7. Designa totes les parts i derivats, excepte:

a) Les llavors i el po�en (incloses les po�ínies).
b) Els cultius de plàntules o de teixits obtinguts «in

vitro», en medis sòlids o líquids, que es transporten en
envasos estèrils.

c) Les flors tallades d’exemplars reproduïts artificial-
ment, i

d) Els fruits, i les seves parts i derivats, de plantes
del gènere Vanilla reproduïdes artificialment.

13. Com que cap de les espècies o tàxons superiors
de flora inclosos a l’apèndix I estan anotats, en el sentit
que els seus híbrids siguin tractats de conformitat amb
les disposicions de l’article III de la Convenció, els híbrids
reproduïts artificialment d’una o més d’aquestes espècies
o tàxons poden ser comercialitzats amb un certificat de
reproducció artificial. A més, les llavors, el po�en (in-
closes les po�ínies), les flors tallades, els cultius de plàn-
tules o de teixits obtinguts «in vitro», en medis sòlids
o líquids, que es transporten en envasos estèrils d’a-
quests híbrids no estan subjectes a les disposicions de
la Convenció.
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El 12 de juny de 2001 Espanya, de conformitat amb
el paràgraf 2 de l’article XVI del CITES, ha formulat una
reserva contra la inscripció de Mustela altaica, Mustela
kathiah i Mustela sibirica a l’annex III del Conveni.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 11 de juliol de 2001.—El secretari general

tècnic, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

14642 ORDRE de 26 de juliol de 2001 per a l’a-
plicació de l’annex XI del Reglament (CE)
número 999/2001, del Parlament Europeu i
del Consell, de 22 de maig de 2001, pel qual
s’estableixen disposicions per a la prevenció,
el control i l’eradicació de determinades
encefalopaties espongiformes. («BOE» 179,
de 27-7-2001.)

El Reglament (CE) número 999/2001, del Parlament
Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2001, pel qual
s’estableixen disposicions per a la prevenció, el control
i l’eradicació de determinades encefalopaties espongi-
formes transmissibles, modificat pel Reglament (CE)
número 1248/2001, de la Comissió, de 22 de juny de
2001, pel qual es modifiquen els annexos III, X i XI,
i pel Reglament (CE) número 1326/2001, de la Comis-
sió, de 29 de juny de 2001, pel qual s’estableixen mesu-
res transitòries per permetre el pas al Reglament (CE)
número 999/2001 i se’n modifiquen els annexos VII
i XI, estableix que els estats membres han de retirar
i eliminar els materials especificats de risc (MER) que
s’indiquen al seu annex XI, fins a la data en què s’adopti
una decisió sobre la classificació sanitària dels estats
membres respecte a l’encefalopatia espongiforme bovi-
na. A partir d’aquell moment és aplicable l’article 8 del
Reglament i els materials especificats de risc que s’han
de retirar varien en funció de la classificació i són els
que estableix l’annex V del Reglament.

Entre els materials especificats de risc (MER) que,
d’acord amb l’annex XI, és necessari retirar, figura la
columna vertebral, excloses les vèrtebres de la cua i
les apòfisis transverses de les vèrtebres lumbars, però
inclosos els ganglis de l’arrel dorsal, dels bovins de més
de dotze mesos d’edat, ja que la seva infectivitat intrín-
seca és en aquests ganglis dorsals, localitzats a les esco-
tadures dels arcs vertebrals pròxims als cossos verte-
brals, per la qual cosa s’han d’eliminar com a mínim,
del consum humà, aquests arcs i cossos vertebrals amb
els ganglis dels nervis de l’arrel dorsal.

L’Ordre de 30 de març de 2001, per la qual s’es-
tableixen les mesures d’aplicació complementàries del
Reial decret 221/2001, de 2 de març, pel qual es modi-
fica el Reial decret 1911/2000, de 24 de novembre,
pel qual es regula la destrucció de materials especificats
de risc, establia el procediment per a la retirada de la
columna vertebral dels bovins de més de dotze mesos
d’edat de manera que es garantís la seguretat de les
manipulacions efectuades per dur-la a terme. Així mateix
s’indicava que la disposició esmentada podia ser revisada
a la vista de l’experiència i de les noves tecnologies.

Tenint en compte que s’han desenvolupat mètodes
que permeten obrir la columna vertebral, prèvia retirada
de la medu�a espinal, de manera que s’evita la possible
contaminació que la medu�a espinal pot produir de la
columna i els teixits adjacents en el moment de sec-
cionar-la, s’ha de procedir a la derogació de l’Ordre de
30 de març de 2001 per adequar-la a la situació actual.

No obstant això, l’aplicació d’aquests mètodes requereix
una adaptació de les insta�acions dels establiments de
sacrifici, per la qual cosa s’ha de preveure un termini
per a l’adquisició, la insta�ació i la posada en marxa
dels dispositius de retirada de la medu�a espinal abans
d’obrir la columna vertebral.

Aquesta Ordre es dicta de conformitat amb la dis-
posició final primera del Reial decret 221/2001, de 2
de març, a l’empara de l’habilitació que conté l’article
149.1.16a de la Constitució espanyola, que atribueix a
l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases
i coordinació general de la sanitat i d’acord amb el que
estableix l’article 40.2 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril,
general de sanitat.

Aquesta disposició ha estat sotmesa a consulta de
les comunitats autònomes i els sectors afectats, amb
l’informe preceptiu de la Comissió Interministerial d’Or-
denació Alimentària.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació i de la ministra de Sanitat i Consum,

D I S P O S O :

Article 1.

1. Per evitar la possible contaminació dels teixits
adjacents i de la mateixa columna vertebral de bovins
de més de dotze mesos d’edat, aquesta s’ha d’extreure
amb la medu�a espinal a l’interior, sense obrir el canal
vertebral, sota la supervisió de l’autoritat sanitària com-
petent, en els escorxadors.

Així mateix, la columna vertebral, amb la medu�a espi-
nal a l’interior, de mitges canals carregades de bovins
de més de dotze mesos d’edat, es pot extreure en sales
d’especejament annexes o situades en el mateix recinte
físic on s’ubiqui l’escorxador que hagi sacrificat els ani-
mals, amb la mateixa raó social o amb una de diferent,
prèvia autorització per fer-ho.

2. No obstant això, es pot procedir, en els escorxa-
dors, a obrir el canal vertebral de bovins majors de dotze
mesos d’edat, per a l’eliminació posterior de la columna
vertebral, sempre que prèviament a l’obertura se n’hagi
extret la medu�a espinal mitjançant un mètode que l’e-
limini sense contaminació. En aquest cas, la columna
vertebral oberta dels bovins de més de dotze mesos
d’edat es pot extreure en escorxadors, sales d’espece-
jament o punts de venda al consumidor, autoritzats prè-
viament per fer-ho.

3. En el cas de les sales d’especejament no annexes
o no situades en el mateix recinte físic de l’escorxador
on se sacrifiquin els animals o en punts de venda al
consumidor, les semicanals que hi arribin amb la colum-
na vertebral han de portar el marcatge d’inspecció vete-
rinària que preveu l’annex d’aquesta Ordre. Així mateix,
el document comercial que acompanyi aquestes carns
ha de portar les indicacions que preveu l’annex d’aquesta
Ordre.

Aquestes carns s’han de transportar i emmagatzemar
evitant el contacte físic amb altres carns que no con-
tinguin MER, s’han de processar en moments diferents
de la resta de les carns i posteriorment s’han de desin-
fectar els equips, els estris i les superfícies que hi hagin
estat en contacte.

S’ha de portar un registre escrit de totes aquestes
operacions i de les quantitats rebudes i processades,
així com dels MER generats.

Article 2.

L’extracció de la columna vertebral, en les condicions
que estableix el punt 3 de l’article anterior, només es
pot fer a les sales d’especejament i en els punts de
venda al consumidor que prèviament hi hagin estat auto-


