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Reial decret 205/1996, de 9 de febrer, i s’han de vacu-
nar en l’explotació d’origen abans del seu trasllat en 
les condicions previstes a l’autorització de comercia-
lització de la vacuna aplicable a aquest efecte.»

Nou.–L’article 11 queda sense contingut.
Deu.–L’article 15 queda redactat de la manera 

següent:
«Article 15. Infraccions i sancions.

En cas d’incompliment del que disposa aquest 
Reial decret, és aplicable el règim d’infraccions i 
sancions que preveuen la Llei 8/2003, de 24 d’abril, 
de sanitat animal, i, si s’escau, 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, sense 
perjudici de les responsabilitats civils, penals o d’un 
altre ordre que escaiguin.»

Onze.–S’hi afegeix una disposició transitòria tercera 
amb el contingut següent:

«Disposició transitòria tercera. Identificació indivi-
dual de reproductors.
Fins a la implantació del sistema d’identificació 

individual per a reproductors que preveu l’article 9.2, 
el ramader ha d’identificar individualment, de 
manera inequívoca, els animals destinats a la repro-
ducció, tant els de nou ingrés com en el cas d’explo-
tacions que realitzin la seva pròpia autoreposició.»

Dotze.–S’hi afegeix una disposició transitòria quarta 
amb el contingut següent:

«Disposició transitòria quarta. Moviment d’animals 
en la producció en fases.
Fins a l’1 de gener de 2006, les autoritats com-

petents, d’acord amb un estudi de risc, poden esta-
blir excepcions al règim de moviments previst a 
l’article 9.4 sempre que el moviment es realitzi entre 
explotacions pertanyents a un sistema de producció 
en fases i l’autoritzi l’autoritat competent de desti-
nació.

Aquest estudi de risc ha de consistir, almenys, 
en el control, amb freqüència mensual, de truges 
reproductores sentinella, amb una grandària de 
mostra que permeti detectar la presència o absència 
de malaltia, amb un interval de confiança del 95 per 
cent i una prevalença esperada del 10 per cent (amb 
un màxim de 30 mostres), per demostrar l’absència 
de circulació viral.

Els animals sentinella s’han de seleccionar entre 
tots els lots de truges reproductores que hi hagi en 
l’explotació.

Aquestes proves són a càrrec del propietari de 
l’explotació.»

Tretze.–S’hi afegeix, com a annex VII, el que figura a 
l’annex d’aquest Reial decret.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 
1716/2000, de 13 d’octubre.

S’afegeix a l’article 12.1.B) del Reial decret 1716/2000, 
de 13 d’octubre, sobre normes sanitàries per a l’intercanvi 
intracomunitari d’animals de les espècies bovina i por-
cina, un paràgraf c) amb la redacció següent:

«c) La qualificació o l’estatut sanitari de les 
explotacions, d’acord amb el que preveuen els parà-
grafs i), j), k) o l) de l’article 2 del Reial decret 
427/2003, d’11 d’abril, pel qual s’estableixen les 
bases del programa coordinat de lluita, control i era-
dicació de la malaltia d’Aujeszky.»

Disposició final segona. Caràcter bàsic.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 
149.1.16a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la com-
petència exclusiva en matèria de bases i coordinació 
general de la sanitat.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», llevat del que 
disposa el nou apartat 6 de l’article 9 del Reial decret 
427/2003, d’11 d’abril, que entra en vigor l’1 de juliol 
de 2005, i el que estableixen els nous apartats 5 i 7 de 
l’article 9, que entra en vigor l’1 de gener de 2006.

Madrid, 25 de febrer de 2005.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA

ANNEX

«ANNEX VII
Taula per determinar presència de malaltia 
d’acord amb una prevalença mínima del 10 per 

cent o del 20 per cent
Suposada una prevalença del 10 per cent, amb 

un grau de confiança del 95 per cent 

Cens total Cens que s’ha de controlar

1-15 Tots
16-20 16
21-40 21
41-100 25
101-250 27

251-1.000 28
+ de 1.000 29

 Suposada una prevalença del 20 per cent, amb 
un grau de confiança del 95 per cent 

Cens total Cens que s’ha de controlar

1-10 Tots
11-20 10
21-40 11
41-70 12

71-200 13
+ de 200 14».

 3240 ORDRE APA/431/2005, de 18 de febrer, per la 
qual es modifiquen els annexos del Reial 
decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual 
s’adopten mesures de protecció contra la 
introducció i difusió en el territori nacional i de 
la Comunitat Europea d’organismes nocius per 
als vegetals o productes vegetals, així com per 
a l’exportació i el trànsit cap a països tercers. 
(«BOE» 49, de 26-2-2005.)

El Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual 
s’adopten mesures de protecció contra la introducció i la 
difusió en el territori nacional i de la Comunitat Europea 
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d’organismes nocius per als vegetals o productes vege-
tals, així com per a l’exportació i el trànsit cap a països 
tercers, va incorporar a l’ordenament jurídic intern la 
Directiva 2000/29/CE del Consell, de 8 de maig de 2000, 
relativa a les mesures de protecció contra la introducció 
a la Comunitat d’organismes nocius per als vegetals o 
productes vegetals i contra la seva propagació a l’inte-
rior de la Comunitat, i les modificacions posteriors, l’úl-
tima de les quals va ser la Directiva 2004/70/CE, de la 
Comissió de 28 d’abril de 2004, per la qual es modifi-
quen els annexos I, II, III i IV de la Directiva 2000/29/CE 
del Consell.

Posteriorment, ha estat modificada per la Directiva 
2004/102/CE de la Comissió, de 5 d’octubre de 2004, per la 
qual es modifiquen els annexos II, III, IV i V de la Directiva 
2000/29/CE del Consell, relativa a les mesures de protec-
ció contra la introducció a la Comunitat d’organismes 
nocius per als vegetals o productes vegetals i contra la 
seva propagació a l’interior de la Comunitat.

De conformitat amb l’habilitació establerta a la dispo-
sició final segona del Reial decret esmentat, mitjançant 
aquesta Ordre s’incorpora a l’ordenament jurídic intern la 
Directiva 2004/102/CE.

En l’elaboració d’aquesta disposició han estat consul-
tades les comunitats autònomes i les entitats representa-
tives dels sectors afectats.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació dels annexos del Reial de-
cret 58/2005.

Els annexos II, III, IV i V del Reial decret 58/2005, de 21 
de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció contra 
la introducció i difusió en el territori nacional i de la 
Comunitat Europea d’organismes nocius per als vegetals 
o productes vegetals, així com per a l’exportació i el tràn-
sit cap a països tercers, queden modificats d’acord amb el 
que disposa l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’1 de març de 2005.

Madrid, 18 de febrer de 2005.

ESPINOSA MANGANA 
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ANNEX

1. A la lletra c) de la secció I de la part A de l'annex II, el punt 4 se substitueix pel text següent: 

«4. Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau Vegetals d'Acer saccharum Marsh., excepte els fruits i les llavors, 
originaris dels Estats Units i el Canadà, fusta d'Acer saccharum
Marsh., inclosa la fusta que no conserva la superfície rodona 
habitual, originària dels Estats Units i el Canadà». 

2. A la lletra c) de la secció II de la part A de l'annex II, la columna de la dreta del punt 3 se substitueix pel text següent:

«Vegetals de Castanea Mill. i Quercus L., destinats a la plantació, excepte les llavors.». 

3. A la lletra c) de la part B de l'annex II, s'insereix el punt 01 següent abans del punt 1: 

«01. Cryphonectria parasitica
(Murrill.) Barr. 

Fusta, exclosa la fusta que ha estat 
escorçada i l'escorça aïllada de 
Castanea Mill. 

CZ, DK, EL (Creta, Lesbos), IRL, S i UK 
(excepte l'Illa de Man)». 

4. A la part A de l'annex III, se suprimeix el punt 4. 

5. A la secció I de la part A de l'annex IV, els punts 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5 se substitueixen pel text següent: 

«1.1 Estigui inclosa o no en els codis NC de la part B de 
l'annex V, fusta de coníferes (Coniferals), excepte de la 
Thuja L., que no sigui fusta en forma de: 
- encenalls, partícules, serradures, residus o material de 

rebuig obtinguts totalment o parcialment d'aquestes 
coníferes, 

- embalatges de fusta en forma de calaixos, caixes, gàbies, 
tambors i envasos similars, palets, caixes i altres 
plataformes de càrregues, collars per a palets utilitzats 
per al transport de les mercaderies de tota mena, 

- fusta per calçar o suportar càrrega que no sigui de fusta, 
- fusta de Libocedrus decurrens Torr, quan hi hagi proves 

que la fusta ha estat tractada o processada per a llapis 
per mitjà d'un tractament tèrmic adequat a fi d’assolir una 
temperatura mínima de 82°C en un període de set a vuit 
dies, inclosa la que no conservi la superfície arrodonida 
habitual, originària del Canadà, la Xina, el Japó, la 
República de Corea, Mèxic, Taiwan i els Estats Units, 
països en els quals hi ha presència de Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. 

Declaració oficial que la fusta ha estat sotmesa a un procés 
adequat de: 

a)    tractament tèrmic adequat a fi d’assolir una temperatura 
central mínima de 56°C, durant 30 minuts almenys, 
cosa que s'acredita estampant la marca <<HT>> a la 
fusta o a l'embalatge segons l'ús comercial en vigor, així 
com els certificats previstos a l'apartat 1.b) de l'article 
10, o 

b) fumigació amb un producte aprovat segons el 
procediment comunitari, cosa que s'acredita indicant en 
els certificats que preveu l'apartat 1.b) de l'article 10, 
l'ingredient actiu, la temperatura mínima de la fusta, 
l'índex (g/m3) i el temps d'exposició (h), o 

c)    impregnació química a pressió amb un producte aprovat 
segons el procediment comunitari, cosa que s'acredita 
indicant en els certificats que preveu l'apartat 1.b) de 
l'article 10 de l'ingredient actiu la pressió (psi o kPa) i la 
concentració (%). 

1.2 Estigui inclosa o no en els codis NC de la part B de 
l'annex V, fusta de coníferes (Coniferals), excepte la de 
Thuja L., en forma de: 

-  encenalls, partícules, serradures, residus o material de 
rebuig obtinguts totalment o parcialment d'aquestes 
coníferes, 

originària del Canadà, la Xina, el Japó, la República de 
Corea, Mèxic, Taiwan i els Estats Units, en cas que hi hagi 
constància de l'existència de Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner et Bührer) Nickle et al. 

Declaració oficial que la fusta ha estat sotmesa a un procés 
adequat de: 

a) tractament tèrmic a fi d’assolir una temperatura central 
mínima de 56˚C durant almenys 30 minuts, cosa que 
s'ha d’indicar en els certificats previstos a l'apartat 1.b) 
de l'article 10, 

o

b) fumigació amb un producte aprovat de conformitat amb el 
procediment comunitari, cosa que s'acredita indicant en 
els certificats que preveu l'apartat 1.b) de l'article 10 
l'ingredient actiu, la temperatura mínima de la fusta, 
l'índex (g/m3) i el temps d'exposició (h). 
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1.3 Estigui inclosa o no en els codis NC de la part B de 
l'annex V, fusta de Thuja L. que no sigui en forma de: 

- encenalls, partícules, serradures, residus o material de 
rebuig,

- embalatges de fusta en forma de calaixos, caixes, gàbies, 
tambors i envasos similars, palets, palets caixa i altres 
plataformes de càrrega, collars per a palets, utilitzats per 
al transport de mercaderies de tota mena, 

- fusta per calçar o suportar càrrega que no sigui de fusta, 

originària del Canadà, la Xina, el Japó, la República de 
Corea, Mèxic, Taiwan i els Estats Units, països en els quals 
es té constància de l'existència de Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. 

Declaració oficial que la fusta: 

a) ha estat escorçada, 

o

b) ha estat sotmesa a un procés d'assecatge en forn, amb 
un programa adequat de temps i temperatura, fins 
aconseguir un grau d'humitat inferior al 20% expressat 
com a percentatge de matèria seca, cosa que s'acredita 
estampant la marca «kiln-dried» o «K.D.» (assecatge en 
forn), o una altra marca reconeguda internacionalment, a 
la fusta o a l’embalatge, segons l'ús comercial en vigor, 

o

c) ha estat sotmesa a un tractament tèrmic adequat a fi 
d’assolir una temperatura central mínima de 56˚C durant 
30 minuts com a mínim, cosa que s'acredita estampant 
la marca «HT» a la fusta o a l'embalatge de conformitat 
amb l'ús en vigor, així com als certificats previstos a 
l'apartat 1.b) de l'article 10, 

o

d) ha estat sotmesa a un procés adequat de fumigació amb 
un producte aprovat segons el procediment comunitari, 
cosa que s'acredita indicant en els certificats previstos a 
l'apartat 1.b) de l'article 10 l'ingredient actiu, la 
temperatura mínima de la fusta, l'índex (g/m3) i el temps 
d'exposició (h), 

o

e) ha estat sotmesa a un procediment adequat 
d'impregnació química a pressió amb un producte 
aprovat segons el procediment comunitari, cosa que 
s'acredita indicant als certificats previstos a l'apartat 1.b) 
de l'article 10 l'ingredient actiu, la pressió (psi o kPa) i la 
concentració (%). 

1.4 Estigui inclosa o no en els codis NC de la part B de 
l'annex V, fusta de Thuja L., en forma de: 

- encenalls, partícules, serradures, residus o material 
de rebuig, 

originària del Canadà, la Xina, el Japó, la República de 
Corea, Mèxic, Taiwan i els Estats Units, països en els quals 
es té constància de l'existència de Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. 

Declaració oficial que la fusta: 

a) ha estat produïda a partir de fusta en rotllo escorçada, 

o

b) ha estat sotmesa a un procés d'assecatge en forn, amb 
un programa adequat de temps i temperatura, fins 
aconseguir un grau d'humitat inferior al 20%, expressat 
com a percentatge de matèria seca, 

o

c) ha estat sotmesa a un procés adequat de fumigació amb 
un producte aprovat segons el procediment comunitari, 
cosa que s'acredita indicant en els certificats previstos a 
l'apartat 1.b) de l'article 10 l'ingredient actiu, la 
temperatura mínima de la fusta, l'índex (g/m3) i el temps 
d'exposició (h), 

o

d) ha estat sotmesa a un tractament tèrmic adequat a fi 
d’assolir una temperatura central mínima de 56˚C durant 
com a mínim 30 minuts, cosa que s'ha d’indicar en els 
certificats previstos a l'apartat 1.b) de l'article 10. 
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1.5 Estigui inclosa o no en els codis NC de la part B de 

l'annex V, fusta de coníferes (Coniferals), que no sigui fusta 

en forma de: 

- encenalls, partícules, serradures, residus o material de 

rebuig obtinguts totalment o parcialment d'aquestes 

coníferes, 

- embalatges de fusta en forma de calaixos, caixes, gàbies, 

tambors i envasos similars, palets, palets caixa i altres 

plataformes de càrrega, collars per a palets, utilitzats per 

al transport de mercaderies de tota mena, 

- fusta per calçar o suportar càrrega que no sigui de fusta, 

però inclosa la que no conservi la seva superfície 

arrodonida habitual, originària de Rússia, Kazakhstan i 

Turquia.

Declaració oficial que la fusta: 

a) és originària de zones de les quals se sap que estan 

exemptes de: 

 - Monochamus spp. (espècies no europees). 

 - Pissodes spp. (espècies no europees). 

 - Scolytidae spp. (espècies no europees). 

 La zona s'ha d’indicar en els certificats que preveu l'apartat 

1.b) de l'article 10, a l'apartat «Lloc d'origen», 

o

b) ha estat escorçada i no té perforacions causades per 

cucs del gènere Monochamus spp. (espècies no 

europees), definides, a aquests efectes, com les 

perforacions d’un diàmetre superior als 3 mm, 

o

c) ha estat sotmesa a un procés d'assecatge en forn, amb 

un programa adequat de temps i temperatura, fins 

aconseguir un grau d'humitat inferior al 20%, expressat 

com a percentatge de matèria seca, cosa que s'acredita 

estampant la marca «kiln-dried» o «K.D.» (assecatge en 

forn) o una altra marca reconeguda internacionalment a 

la fusta o a l'embalatge, segons l'ús comercial en vigor, 

o

d) ha estat sotmesa a un tractament tèrmic adequat a fi 

d'assolir una temperatura central mínima de 56˚C durant 

30 minuts almenys, cosa que s'acredita estampant la 

marca «HT» a la fusta o a l'embalatge, segons l'ús 

comercial en vigor, així com en els certificats previstos a 

l'apartat 1.b) de l'article 10, 

o

e) ha estat sotmesa a un procés adequat de fumigació amb 

un producte aprovat segons el procediment comunitari, 

cosa que s'acredita indicant en els certificats que preveu 

l'apartat 1.b) de l'article 10 l'ingredient actiu, la 

temperatura mínima de la fusta, l'índex (g/m3) i el temps 

d'exposició (h), 

o

f) ha estat sotmesa a un procediment adequat d'impregnació 

química a pressió amb un producte aprovat segons el 

procediment comuntari, cosa que s'acredita indicant en 

els certificats que preveu l'apartat 1.b) de l'article 10 

l'ingredient actiu, la pressió (psi o kPa) i la concentració 

(%). 

1.6 Estigui inclosa o no en els codis NC de la part B de 
l'annex V, fusta de coníferes (Coniferals), que no sigui fusta 
en forma de: 

- encenalls, partícules, serradures, residus o material de 
rebuig obtinguts totalment o parcialment d'aquestes 
coníferes, 

Declaració oficial que la fusta: 

a) ha estat escorçada i no té perforacions causades per 
cucs del gènere Monochamus spp. (espècies no 
europees), definides, a aquests efectes, com les 
perforacions d’un diàmetre superior als 3 mm, 
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- embalatges de fusta en forma de calaixos, caixes, gàbies, 

tambors i envasos similars, palets, palets caixa i altres 

plataformes de càrrega, collars per a palets, utilitzats per 

al transport de mercaderies de tota mena, 

- fusta per calçar o suportar càrrega que no sigui de fusta, 

però inclosa la que no conservi la superfície arrodonida 

habitual, originària de països tercers, excepte de: 

- Rússia, Kazakhstan i Turquia, 

- països europeus, 

- el Canadà, la Xina, el Japó, la República de Corea, Mèxic, 

Taiwan i els Estats Units, països en els quals es té 

constància de l'existència de Bursaphelenchus xylophilus

(Steiner et Bührer) Nickle et al. 

o

b) ha estat sotmesa a un procés d'assecatge en forn, 

amb un programa adequat de temps i temperatura, 

fins aconseguir un grau d'humitat inferior al 20% 

expressat com a percentatge de matèria seca, cosa 

que s'acredita estampant la marca «kiln-dried» o 

«K.D.» (assecatge en forn), o una altra marca 

reconeguda internacionalment, a la fusta o a 

l’embalatge, segons l'ús comercial en vigor, 

o

c) ha estat sotmesa a un procés adequat de fumigació 

amb un producte aprovat segons el procediment 

comunitari, cosa que s'acredita indicant en els 

certificats previstos l'apartat 1.b) de l'article 10 

l'ingredient actiu, la temperatura mínima de la fusta, 

l'índex (g/m3) i el temps d'exposició (h), 

o

d) ha estat sotmesa a un procediment adequat 

d'impregnació química a pressió amb un producte 

aprovat segons el procediment comunitari, cosa que 

s'acredita indicant en els certificats que preveu 

l'apartat 1.b) de l'article 10 l'ingredient actiu, la pressió 

(psi o kPa) i la concentració (%), 

o

e) ha estat sotmesa a un tractament tèrmic adequat a fi 

d’assolir una temperatura central mínima de 56˚C

durant 30 minuts com a mínim, cosa que s'acredita 

estampant la marca «HT» a la fusta o a l'embalatge, 

segons l'ús comercial en vigor, així com als certificats 

que preveu l'apartat 1.b) de l'article 10. 

1.7 Estigui inclosa o no en els codis NC de la part B de 

l'annex V, fusta en forma d'encenalls, partícules, 

serradures, residus o material de rebuig, obtinguda 

totalment o parcialment a partir de coníferes (Coniferals) 

originària de: 

 - Rússia, Kazakhstan i Turquia, 

 - Països no europeus, excepte el Canadà, la Xina, el Japó, 

la República de Corea, Mèxic, Taiwan i els Estats 

Units, relació amb els quals es té constància de 

l'existència de Bursaphelenchus xylophilus

(Steiner et Bührer) Nickle et al. 

Declaració oficial que la fusta: 

a) és originària de zones de les quals se sap que estan 

exemptes de: 

 -Monochamus spp. (espècies no europees). 

 -Pissodes spp. (espècies no europees). 

 -Scolytidae spp. (espècies no europees). 

 La zona s'ha d’indicar en els certificats que preveu 

l'apartat 1.b) de l'article 10, a l'apartat «Lloc d'origen», 

o

b) ha estat produïda a partir de fusta en rotllo escorçada, 

o

c) ha estat sotmesa a un procés d'assecatge en forn, 

amb un programa adequat de temps i temperatura, 

fins aconseguir un grau d'humitat inferior al 20%, 

expressat com a percentatge de matèria seca, 

o
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d) ha estat sotmesa a un procés adequat de fumigació 
amb un producte aprovat segons el procediment 
comunitari, cosa que s'acredita indicant en els 
certificats que preveu l'apartat 1.b) de l'article 10 
l'ingredient actiu, la temperatura mínima de la fusta, 
l'índex (g/m3) i el temps d'exposició (h), 

o

e) ha estat sotmesa a un tractament tèrmic adequat a fi 
d’assolir una temperatura central mínima de 56°C 
durant 30 minuts com a mínim, cosa que s'ha d’indicar 
en els certificats que preveu l'apartat 1.b) de l'article 
10.»

6. A la secció I de la part A de l'annex IV, s'hi afegeix el punt 2 següent: 

«2. Embalatges de fusta en forma de calaixos, caixes, 
gàbies, tambors i envasos similars, palets, palets caixa i 
altres plataformes de càrrega, collars per a palets, utilitzats 
per al transport de mercaderies de tota mena, excepte la 
fusta bruta d'un gruix igual o inferior a 6 mm, i la fusta 
transformada o produïda per encolada, calor o pressió, o 
per una combinació d'aquests mètodes, originària de 
tercers països, excepte de Suïssa. 

Els embalatges de fusta han de: 

- estar fabricats amb fusta en rotllo escorçada, i 

- ajustar-se a una de les mesures aprovades que 
s'especifiquen a l'annex I de la publicació núm. 15 de 
les Normes internacionals per a les mesures 
fitosanitàries de la FAO titulada Directrius per 
reglamentar l'embalatge de fusta utilitzat en el comerç 
internacional, i 

- portar una marca que inclogui 

a) el codi ISO de dues lletres del país, un codi 
d'identificació del productor i el codi de la mesura 
aprovada aplicada a l'embalatge de fusta en la 
marca que s'especifica a l'annex II de la 
publicació núm. 15 de les Normes internacionals 
per a mesures fitosanitàries de la FAO titulada 
Directrius per reglamentar l'embalatge de fusta 
utilitzat en el comerç internacional. A l'abreviatura 
de la mesura aprovada inclosa en la marca 
esmentada s’han d’afegir les lletres «DB», i 

 b) en el cas dels embalatges de fusta fabricats, 
reparats o reciclats a partir de l'1 de març de 
2005, també el logotip que preveu l'annex II de 
les esmentades normes de la FAO. No obstant 
això, el requisit no s'aplica temporalment fins al 
31 de desembre de 2007 en el cas dels 
embalatges de fusta fabricats, reparats o reciclats 
abans del 28 de febrer de 2005.» 

7. A la secció I de la part A de l'annex IV, el punt 2.1 se substitueix pel text següent: 

«2.1 Fusta d'Acer saccharum Marsh., inclosa la que no 
conservi la seva superfície arrodonida habitual, que 
no sigui fusta en forma de: 

  -   fusta destinada a la producció de xapa 
         -   encenalls, partícules, serradures, residus o material 

de rebuig, originària dels Estats Units i el Canadà. 

Declaració oficial que la fusta ha estat sotmesa a un procés 
d'assecatge en forn, amb un programa adequat de temps i 
temperatura, fins aconseguir un grau d'humitat inferior al 
20%, expressat com a percentatge de matèria seca, cosa 
que s'acredita estampant la marca «kiln-dried» o «K.D.» 
(assecatge en forn), o una altra marca reconeguda 
internacionalment, a la fusta o a l’embalatge, segons l'ús 
comercial en vigor» 

8. A la secció I de la part A de l'annex IV, el punt 2.2 se substitueix pel text següent: 

«2.2 Fusta d'Acer saccharum Marsh destinada a la 
producció de xapa, originàries dels Estats Units i el Canadà

Declaració oficial que la fusta és originària d'una zona de la 
qual se sap que està exempta de Ceratocystis virescens
(Davidson) Moreau i està destinada a la producció de 
xapa.»
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9. A la secció I de la part A de l'annex IV, el punt 3 se substitueix pel text següent: 

«3. Fusta de Quercus L. que no sigui fusta en forma de: 

- encenalls, partícules, serradures, residus o 
material de rebuig, 

- barrils, cisternes, tines i altres manufactures de 
bótes i les seves parts, de fusta, incloses les 
dogues, sempre que hi hagi proves documentals 
que la fusta ha estat produïda o fabricada per 
mitjà d'un tractament tèrmic fins assolir una 
temperatura mínima de 176˚C durant 20 minuts, 

però inclosa la fusta que no conservi la seva superfície 
arrodonida habitual, originària dels Estats Units. 

Declaració oficial que la fusta: 

a) està escairada, de manera que ha perdut la superfície 
arrodonida,

o

b) està escorçada i el contingut en humitat no és superior 
al 20% expressat com a percentatge de matèria seca, 

o

c) està escorçada i ha estat desinfectada mitjançant un 
tractament apropiat d'aire o aigua calenta 

o
d) si es tracta de fusta serrada, amb escorça residual o 

sense, ha estat sotmesa a un procés d'assecatge en 
forn, amb un programa adequat de temps i 
temperatura, fins aconseguir un grau d'humitat inferior 
al 20%, expressat com a percentatge de matèria seca, 
cosa que s'acredita estampant la marca «kiln-dried» o 
«K.D.» (assecatge en forn), o una altra marca 
reconeguda internacionalment, a la fusta o a 
l’embalatge, segons l'ús comercial en vigor.» 

10. A la secció I de la part A de l'annex IV, se suprimeix el punt 4. 

11. A la secció I de la part A de l'annex IV, el punt 5 se substitueix pel text següent: 

«5. Fusta de Platanus L., excepte la que es presenti en 
forma d'encenalls, partícules, serradures, residus o material 
de rebuig, però inclosa la que no conservi la superfície 
arrodonida habitual, originària dels Estats Units o Armènia. 

Declaració oficial que la fusta s'ha sotmès a un procés 
d'assecatge en forn, amb un programa adequat de temps i 
temperatura, fins aconseguir un grau d'humitat inferior al 
20% expressat com a percentatge de matèria seca, cosa 
que s'acredita estampant la marca «kiln-dried» o «K.D.» 
(assecatge en forn), o una altra marca reconeguda 
internacionalment, a la fusta o a l’embalatge, segons l'ús 
comercial en vigor.» 

12. A la secció I de la part A de l'annex IV, el punt 6 se substitueix pel text següent: 

«6. Fusta de Populus L., excepte la que es presenti en 
forma d'encenalls, partícules, serradures, residus o material 
de rebuig, però inclosa la que no conservi la seva superfície 
arrodonida habitual, originària de països del continent 
americà.

Declaració oficial que la fusta: 

- ha estat escorçada 

o
- ha estat sotmesa a un procés d'assecatge en forn, 

amb un programa adequat de temps i temperatura, 
fins aconseguir un grau d'humitat inferior al 20%, 
expressat com a percentatge de matèria seca, cosa 
que s'acredita estampant la marca «kiln-dried» o 
«K.D.» (assecatge en forn), o una altra marca 
reconeguda internacionalment, en la fusta o en el seu 
embalatge, segons l'ús comercial en vigor. » 

13. A la secció I de la part A de l'annex IV, el punt 7 se substitueix pel text següent: 

«7.1 Estigui inclosa o no a la llista de codis NC de la part B 
de l'annex V, fusta en forma d'encenalls, partícules, 
serradures, residus o material de rebuig, obtinguda 
totalment o parcialment a partir de 

- Acer saccharum Marsh., originària dels Estats 
Units i el Canadà; 

- Platanus L., originària dels Estats Units o Armènia; 

- Populus L. originària del continent americà. 

Declaració oficial que la fusta: 

a) ha estat produïda a partir de fusta en rotllo escorçada, 

o

b) ha estat sotmesa a un procés d'assecatge en forn, 
amb un programa adequat de temps i temperatura, 
fins aconseguir un grau d'humitat inferior al 20% 
expressat com a percentatge de matèria seca, 

o
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c) ha estat sotmesa a un procés adequat de fumigació 
amb un producte aprovat segons el procediment 
comunitari, cosa que s'acredita indicant en els 
certificats previstos a l'apartat 1.b) de l'article 10 
l'ingredient actiu, la temperatura mínima de la fusta, 
l'índex (g/m3) i el temps d'exposició (h), 

o
d) ha estat sotmesa a un tractament tèrmic adequat a fi 

d’assolir una temperatura central mínima de 56°C 
durant 30 minuts com a mínim, cosa que s'ha d’indicar 
en els certificats que preveu l'apartat 1.b) de l'article 
10.

7.2 Estigui inclosa o no a la llista de codis NC de la part 
B de l'annex V, fusta en forma d'encenalls, partícules, 
serradures, residus o material de rebuig, obtinguda 
totalment o parcialment a partir de Quercus L. originària 
dels Estats Units. 

Declaració oficial que la fusta: 

a) ha estat sotmesa a un procés d'assecatge en forn, 
amb un programa adequat de temps i temperatura, 
fins aconseguir un grau d'humitat inferior al 20%, 
expressat com a percentatge de matèria seca, 

o

b) ha estat sotmesa a un procés adequat de fumigació 
amb un producte aprovat segons el procediment 
comunitari, cosa que s'acredita indicant en els 
certificats que preveu l'apartat 1.b) de l'article 10, 
l'ingredient actiu, la temperatura mínima de la fusta, 
l'índex (g/m3) i el temps d'exposició (h), 

o
c) ha estat sotmesa a un tractament tèrmic adequat a fi 

d’assolir una temperatura central mínima de 56°C 
durant 30 minuts com a mínim, cosa que s'ha d’indicar 
en els certificats que preveu l'apartat 1.b) de l'article 
10.»

14. A la secció I de la part A de l'annex IV, s'hi afegeix el punt 7.3 següent: 

«7.3 Escorça aïllada de coníferes (Coniferals), originària 
de països no europeus 

Declaració oficial que l'escorça aïllada: 

a) ha estat sotmesa a un procés adequat de fumigació 
amb un fumigant aprovat segons el procediment 
comunitari, cosa que s'acredita indicant en els 
certificats que preveu l'apartat 1.b) de l'article 10 
l'ingredient actiu, la temperatura mínima de la fusta, 
l'índex (g/m3) i el temps d'exposició (h), 

o
b) ha estat sotmesa a un tractament tèrmic adequat a fi 

d’assolir una temperatura central mínima de 56ºC 
durant 30 minuts com a mínim, cosa que s'ha d’indicar 
en els certificats que preveu l'apartat 1.b) de l'article 
10.»

15. A la secció I de la part A de l'annex IV, s'hi afegeix el punt 8 següent: 

«8. Fusta utilitzada per calçar o suportar càrrega que 
no sigui de fusta, inclosa la que no conservi la seva 
superfície arrodonida habitual, excepte la fusta bruta d'un 
gruix igual o inferior a 6 mm, i fusta transformada produïda 
per encolada, calor o pressió, o per una combinació 
d'aquests mètodes, originària de tercers països, excepte de 
Suïssa. 

La fusta ha de reunir els requisits següents: 

a) està fabricada amb fusta en rotllo escorçada, i 

- respondre a una de les mesures aprovades que 
s'especifiquen a l'annex I de la publicació núm. 15 
de les Normes internacionals per a les mesures 
fitosanitàries de la FAO, titulada Directrius per 
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reglamentar l'embalatge de fusta utilitzat en el 
comerç internacional, i 

- incloure una marca que esmenti, almenys, el codi 
ISO de dues lletres del país, un codi d'identificació 
del productor i el codi de la mesura aprovada 
aplicada a l'embalatge de fusta en la marca que 
especifica  l'annex II de la publicació núm. 15 de 
les Normes internacionals per a mesures 
fitosanitàries de la FAO, titulada «Directrius per 
reglamentar l'embalatge de fusta utilitzat en el 
comerç internacional». A l'abreviatura de la 
mesura aprovada inclosa en la marca esmentada 
s’hi han d’afegir les lletres «DB», 

o sobre una base temporal fins al 31 de desembre de 
2007.

b) està fabricada a partir de fusta escorçada exempta de 
paràsits i d'empremtes de paràsits vius. » 

16. A la secció I de la part A de l'annex IV, el punt 11.1 se substitueix pel text següent: 

«11.01 Vegetals de Quercus L. excepte els fruits i llavors, 
originaris dels Estats Units. 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
indicats en el punt 2 de la part A de l'annex III, declaració 
oficial que els vegetals són originaris de zones de les quals 
se sap que estan lliures de Ceratocystis fagacearum (Bretz) 
Hunt.

11.1 Vegetals de Castanea Mill i Quercus L., excepte els 
fruits i les llavors, originaris de països no europeus. 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
indicats en el punt 2 de la part A de l'annex III i en el punt 
11.01 de la secció I de la part A de l'annex IV, declaració 
oficial que no s'han detectat rastres de Cronartium spp. 
(espècies no europees) en el lloc de producció o en els seus 
voltants des del començament de l'últim cicle vegetatiu 
complet. » 

17. Al punt 12 de la secció I de la part A de l'annex IV, el text de la columna de l'esquerra se substitueix pel següent: 

«12. Vegetals de Platanus L., destinats a la plantació, excepte les llavors, originaris dels Estats Units o Armènia.». 

18. A la secció II de la part A de l'annex IV, se suprimeixen els punts 1 i 3. 

19. A la part B de l'annex IV, s'hi afegeix el punt 6.3 següent: 

«6.3. Fusta de Castanea Mill a) La fusta ha d’estar escorçada 

o

b) Declaració oficial que la fusta: 
i) és originària de zones de les quals se sap 

que estan exemptes de: Cryphonectria
parasitica (Murrill) Barr.,

 o 
ii) ha estat sotmesa a un procés d'assecatge 

en forn, amb un programa adequat de 
temps i temperatura, fins aconseguir un 
grau d'humitat inferior al 20% expressat 
com a percentatge de matèria seca, cosa 
que s'acredita estampant la marca «kiln-
dried» o «K.D.» (assecatge en forn), o 
una altra marca reconeguda 
internacionalment, en la fusta o en 
l’embalatge, segons l'ús comercial en 
vigor.

CZ, DK, EL (Creta, Lesbos), IRL, 
S i UK (excepte l'Illa de Man).» 
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20. Al punt 14.1 de la part B de l'annex IV, a la columna central, se suprimeixen les paraules «Sense perjudici de les 
prohibicions aplicables a l'escorça esmentades en el punt 4 de la part A de l'annex III». 

21. Als punts 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 i 14.6 de la part B de l'annex IV, a la columna central, se suprimeixen les paraules 
«en el punt 4 de la part A de l'annex III». 

22. A la part B de l'annex IV, s'hi afegeix el punt 14.9 següent: 

«14.9. Escorça aïllada de 
Castanea Mill 

Declaració oficial que l'escorça aïllada: 

a) és originària de zones de les quals se sap 
que estan exemptes de: Cryphonectria
parasitica (Murrill) Barr. 

o
b) ha estat sotmesa a un procés de fumigació 

o a un altre tractament adequat contra 
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. amb 
un producte aprovat de conformitat amb el 
procediment comunitari, cosa que s'acredita 
indicant als certificats previstos a l'apartat 
1.b) de l'article 10 l'ingredient actiu, la 
temperatura mínima de l'escorça, l'índex 
(g/m3) i el temps d'exposició (h).» 

CZ, DK, EL (Creta, Lesbos), IRL, 
S i UK (excepte l'Illa de Man).» 

23. La secció I de la part A de l'annex V es modifica de la manera següent: 

a) El punt 1.7 se substitueix pel text següent: 

«1.7. Fusta, en el sentit del paràgraf primer de l'apartat 2 de l'article 2, sempre que: 

a) s'hagi obtingut, en la seva totalitat o en part, de Platanus L., inclosa la fusta que no ha conservat 
la seva superfície arrodonida natural 

i

b) correspongui a alguna de les següents designacions de la part 2 de l'annex I del Reglament 
(CEE) núm. 2658/87 del Consell, de 23 de juliol de 1987, relatiu a la nomenclatura aranzelària i 
estadística i a l'aranzel duaner comú: 

Codi NC Designació de la mercaderia 

4401 10 00 Llenya, a trossos, troncs, llenya menuda, feixos de branquetes o formes similars 

4401 22 00 Fusta de plantes diferents de les coníferes, en plaquetes o partícules 

ex 4401 30 90 
Residus i rebuigs de fusta (diferents de les serradures), sense aglomerar en forma de boles, 
briquetes, troncs o formes similars 

4403 10 00 
Fusta en brut, fins i tot escorçada, desalbecada o escairada, tractada amb pintura, tint, 
creosota o altres agents de conservació 

ex 4403 99 

Fusta diferent de la de coníferes (que no sigui fusta tropical prevista a la nota de subpartida 1 
del capítol 44, o una altra fusta tropical, de roure (Quercus spp.) o de faig (Fagus spp.)), en 
brut, fins i tot escorçada, desalbecada o escairada, no tractada amb pintura, tint, creosota o 
altres agents de conservació 

ex 4404 20 00 
Aspres esberlats procedents de vegetals diferents de les coníferes; estaques i estaquetes de 
fusta, apuntades sense serrar longitudinalment 
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Codi NC Designació de la mercaderia 

ex 4407 99 

Fusta diferent de la de coníferes (que no sigui fusta tropical prevista a la nota de subpartida 1 
del capítol 44, o una altra fusta tropical, de roure (Quercus spp.)) o de faig (Fagus spp.), fusta 
serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, fins i tot raspallada, polida o 
unida pels extrems, de gruix superior a 6 mm;» 

b) se suprimeix el punt 1.8. 

24. La secció II de la part A de l'annex V es modifica de la manera següent: 

a) el punt 1.10 se substitueix pel text següent: 

«1.10. Fusta, en el sentit del paràgraf primer de l'apartat 2 de l'article 2, sempre que: 

   a) s'hagi obtingut totalment o parcialment de 

- coníferes (Coniferals), excepte la fusta escorçada; 

 - Castanea Mill., excepte la fusta escorçada;

i

b) respongui a alguna de les següents designacions que figuren a la part 2

            de l'annex I del Reglament (CEE) núm. 2658/87 del Consell: 

Codi NC Designació de la mercaderia 

4401 10 00 Llenya, en trossos, troncs, llenya menuda, feixos de branquetes o formes similars 

4401 21 00 Fusta de coníferes en plaquetes o partícules 

4401 22 00 Fusta de vegetals diferents de les coníferes, en plaquetes o partícules 

ex 4401 30 
Residus i residus de fusta (excepte les serradures), sense aglomerar en forma de boles, 
briquetes, troncs o formes similars 

ex 4403 10 00 
Fusta en brut, no escorçada, desalbecada o escairada, tractada amb pintura, tint, creosota o 
altres agents de conservació 

ex 4403 20 
Fusta de coníferes, en brut, fins i tot escorçada, desalbecada o escairada, que no ha estat 
tractada amb pintura, tint, creosota o altres agents de conservació. 

ex 4403 99 

Fusta diferent de la de coníferes (que no sigui fusta tropical prevista a la nota de subpartida 1 
del capítol 44, o una altra fusta tropical, de roure (Quercus spp.) o de faig (Fagus spp.)), en 
brut, fins i tot escorçada, desalbecada o escairada, no tractada amb pintura, tint, creosota o 
altres agents de conservació. 

ex 4404 Aspres dividits: estaques i estaquetes de fusta, apuntades sense serrar longitudinalment 

4406 Travesses de fusta per a vies fèrries o similars 

4407 10 
Fusta de coníferes, serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, fins i tot 
raspallada, polida o unida pels extrems, d’un gruix superior a 6 mm 

ex 4407 99 

Fusta diferent de la de coníferes (que no sigui fusta tropical prevista a la nota de subpartida 1 
del capítol 44, o una altra fusta tropical, de roure (Quercus spp.)) o de faig (Fagus spp.), 
serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, fins i tot raspallada, polida o 
unida pels extrems, d’un gruix superior a 6 mm;» 

b) el punt 1.11 se substitueix pel text següent: 

«1.11. Escorça aïllada de Castanea Mill. i coníferes (Coniferals)». 

25. Al punt 2 de la secció I de la part B de l'annex V, el tercer guió se substitueix pel text següent: 
«— Acer saccharum Marsh., originària dels Estats Units i el Canadà». 
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26. Al punt 5 de la secció I de la part B de l'annex V, el primer guió se substitueix pel text següent: 
«— coníferes (Coniferals), originàries de països no europeus». 

27. El punt 6 de la secció I de la part B de l'annex V se substitueix pel text següent: 

«6. Fusta, en el sentit del paràgraf primer de l'apartat 2 de l'article 2, sempre que: 

a)   s'hagi obtingut totalment o en part dels ordres, els gèneres i les espècies que s'esmenten a 
continuació, excepte els embalatges de fusta previstos al punt 2 de la secció I de la part A de 
l'annex IV: 

- Quercus L., inclosa la fusta que no conservi la superfície arrodonida habitual, originària 
dels Estats Units, excepte la que respongui a la designació de la lletra b) del codi NC 
4416 00 00 i sempre que hi hagi proves documentals que la fusta ha estat sotmesa a un 
tractament tèrmic a una temperatura mínima de 176˚C durant 20 minuts; 

- Platanus, inclosa la fusta que no conservi la superfície arrodonida habitual, originària 
dels Estats Units o Armènia; 

- Populus L., inclosa la fusta que no conservi la superfície arrodonida habitual, originària 
de països del continent americà; 

- Acer saccharum Marsh., inclosa la fusta que no conservi la superfície arrodonida 
habitual, originària dels Estats Units i el Canadà; 

- Coníferes (Coniferals), inclosa la fusta que no conservi la superfície arrodonida habitual, 
originària de països no europeus, el Kazakhstan, Rússia i Turquia; 

  i

b) correspongui a alguna de les designacions següents de la part 2 de l'annex I del Reglament 
(CEE) núm. 2658/87 del Consell: 

Codi NC Designació de la mercaderia 

4401 10 00 Llenya, en trossos, troncs, llenya menuda, feixos de branquetes o formes similars 

4401 21 00 

4401 22 00 

Fusta de coníferes, en plaquetes o partícules 

Fusta de vegetals diferents de les coníferes, en plaquetes o partícules 

4401 30 10 

ex 4401 30 90 

Serradures

Altres deixalles i rebuigs de fusta, sense aglomerar en forma de boles, briquetes, troncs o 
formes similars 

4403 10 00 
Fusta en brut, fins i tot escorçada, desalbecada o escairada, tractada amb pintura, tint, 
creosota o altres agents de conservació 

4403 20 
Fusta de coníferes en brut, fins i tot escorçada, desalbecada o escairada, que no estigui 
tractada amb pintura, tint, creosota o altres agents de conservació 

4403 91 
Fusta de roure (Quercus spp.) en brut, fins i tot escorçada, desalbecada o escairada, que no 
estigui tractada amb pintura, tint, creosota o altres agents de conservació 

ex 4403 99 

Fusta diferent de la de coníferes (que no sigui fusta tropical prevista a la nota de subpartida 1 
del capítol 44, o una altra fusta tropical, de roure (Quercus spp.) o de faig (Fagus spp.)), en 
brut, fins i tot escorçada, desalbecada o escairada, no tractada amb pintura, tint, creosota o 
altres agents de conservació. 

ex 4404 Aspres dividits; estaques i estaquetes de fusta, apuntades sense serrar longitudinalment 

4406 Travesses de fusta per a vies fèrries o similars 

4407 10 
Fusta de coníferes, serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, fins i tot 
raspallada, polida o unida pels extrems, d’un gruix superior a 6 mm 

4407 91 
Fusta de roure (Quercus spp.) serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, 
fins i tot raspallada, polida o unida pels extrems, d’un gruix superior a 6 mm 
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Codi NC Designació de la mercaderia 

ex 4407 99 

Fusta diferent de la de coníferes (que no sigui fusta tropical prevista a la nota de subpartida 1 
del capítol 44, o una altra fusta tropical, de roure (Quercus spp.) o de faig (Fagus spp.)), 
serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, fins i tot raspallada, polida o 
unida pels extrems, d’un gruix superior a 6 mm 

4415
Calaixos, caixes, gàbies, tambors i envasos similars, de fusta; rodets per a cables, de fusta; 
palets, palets caixa i altres plataformes per a càrrega, de fusta; collars per a palets, de fusta 

4416 00 00 
Barrils, cisternes, tines i altres manufactures de bótes i les seves parts, de fusta, incloses les 
dogues

9406 00 20 Construccions prefabricades de fusta.»  

28. El punt 7 de la secció II de la part B de l'annex V se substitueix pel text següent: 

«7. Fusta, en el sentit del paràgraf primer de l'apartat 2 de l'article 2, sempre que: 

a) s'hagin obtingut totalment o parcialment de coníferes (Coniferals), excepte la fusta escorçada 
originària de tercers països europeus, i Castanea Mill., excepte la fusta escorçada. 

i

b) respongui a alguna de les següents designacions de la part 2 de l'annex I del Reglament (CEE) 
núm. 2658/87 del Consell: 

Codi NC Designació de la mercaderia 

4401 10 00 Llenya, a trossos, troncs, llenya menuda, feix de branquetes o formes similars 

4401 21 00 
Fusta de coníferes, en plaquetes o partícules 

4401 22 00 Fusta que no sigui de coníferes, en plaquetes o partícules 

ex 4401 30 
Deixalles i deixalles de fusta (excepte les serradures), sense aglomerar en forma de boles, 
briquetes, troncs o formes similars 

4403 10 00 
Fusta en brut, que no estigui escorçada, desalbecada o escairada i tractada amb pintura, tint, 
creosota o altres agents de conservació 

4403 20 
Fusta de conífera en brut, que no estigui escorçada, desalbecada o escairada i no estigui 
tractada amb pintura, tint, creosota o altres agents de conservació 

ex 4403 99 

Fusta diferent de la de coníferes (que no sigui fusta tropical prevista a la nota de subpartida 1 
del capítol 44, o una altra fusta tropical, de roure (Quercus spp.)) o de faig (Fagus spp.), en 
brut, fins i tot escorçada, desalbecada o escairada, no tractada amb pintura, tint, creosota o 
altres agents de conservació. 

ex 4404 Aspres dividits; estaques i estaquetes de fusta, apuntades sense serrar longitudinalment 

4406 Travesses de fusta per a vies fèrries o similars 

4404 10 
Fusta de coníferes, serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, fins i tot 
raspallada, polida o unida pels extrems, d’un gruix superior a 6 mm 

ex 4407 99 

Fusta diferent de la de coníferes (que no sigui fusta tropical prevista a la nota de subpartida 1 
del capítol 44, o una altra fusta tropical, de roure (Quercus spp.) o de faig (Fagus spp.)), 
serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, fins i tot raspallada, polida o 
unida pels extrems, d’un gruix superior a 6 mm 

4415
Calaixos, caixes, gàbies, tambors i embalatges similars, de fusta; rodets per a cables, de 
fusta; palets, palets caixa i altres plataformes per a càrrega, de fusta; collars per a palets, de 
fusta: 

9406 00 20 Construccions prefabricades de fusta.»  

.
29. A la secció II de la part B de l'annex V, s'hi afegeix el punt 9 següent: 

«9. Escorça aïllada de coníferes (Coniferals), originària de tercers països europeus». 

_______________________


