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ANNEX II

Bovins de carn i llet

1. Els barems d’indemnització per al bestiar boví són 
del 100 per 100 dels valors descrits a continuació, calcu-
lats en funció de la seva edat: 

Boví Valor 
(euros) Unitat

   
Fins a 3 mesos d’edat  . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Unitat.
Des de 3 mesos i un dia fins a 12 mesos  . 465 Unitat.
Des de 12 mesos i un dia fins a 24 mesos . 645 Unitat.
Des de 24 mesos i un dia fins a 5 anys  . . . 740 Unitat.
Des de 5 anys i un dia fins a 10 anys  . . . . 540 Unitat.
Més grans de 10 anys  . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Unitat.

 2. Una vegada fet el càlcul al qual es refereix l’apar-
tat 1 d’aquest annex II, aquests valors poden ser incre-
mentats fins a un màxim d’un 10 per 100 addicional, per 
als animals els propietaris dels quals acreditin la seva 
pertinença a una agrupació de defensa sanitària.» 

 8425 ORDRE APA/1439/2005, de 17 de maig, per la 
qual es modifica l’Ordre de 17 de maig de 1993, 
per la qual s’estableix la normalització dels 
passaports fitosanitaris destinats a la circula-
ció de determinats vegetals, productes vege-
tals i altres objectes dins la Comunitat, i per la 
qual s’estableixen els procediments per a l’expe-
dició d’aquests passaports i les condicions i pro-
cediments per a la seva substitució. («BOE» 122, 
de 23-5-2005.)

L’Ordre de 17 de maig de 1993, per la qual s’estableix 
la normalització dels passaports fitosanitaris destinats a 
la circulació de determinats vegetals, productes vegetals i 
altres objectes dins la Comunitat, i per la qual s’establei-
xen els procediments per a l’expedició d’aquests passa-
ports i les condicions i procediments per a la seva substi-
tució, va incorporar en la legislació espanyola la Directiva 
92/105/CEE de la Comissió, de 3 de desembre de 1992, per 
la qual s’estableix una determinada normalització dels 
passaports fitosanitaris destinats a la circulació de deter-
minats vegetals, productes vegetals i altres objectes dins 
la Comunitat, i per la qual s’estableixen els procediments 
per a l’expedició d’aquests passaports i les condicions i 
procediments per a la seva substitució.

Mitjançant la present Ordre, s’incorpora en l’ordena-
ment jurídic intern la Directiva 2005/17/CE de la Comissió, 
de 2 de març de 2005, per la qual es modifiquen determi-
nades disposicions de la Directiva 92/105/CEE pel que fa 
als passaports fitosanitaris.

Així mateix, se substitueixen les referències de l’Ordre 
de 17 de maig de 1993 a la Directiva 77/93/CEE, derogada 
per la Directiva 2000/29/CE, per les corresponents al Reial 
decret 58/2005, de 21 de gener, el qual transposa aquesta 
Directiva, i les de l’article article 2 referents a la denomina-
ció actual de la subdirecció general i direcció general 
competents.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació de l’Ordre de 17 de maig de 
1993.

L’Ordre de 17 de maig de 1993, per la qual s’estableix 
la normalització dels passaports fitosanitaris destinats a 
la circulació de determinats vegetals, productes vegetals i 
altres objectes dins la Comunitat, i per la qual s’establei-
xen els procediments per a l’expedició d’aquests passa-

ports i les condicions i procediments per a la seva substi-
tució, queda modificada d’acord al que disposen els 
apartats següents.

1. En l’article 1, la referència a l’«article 10 de la Direc-
tiva 77/93/CEE del Consell» se substitueix per l’«article 7 
del Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adop-
ten mesures de protecció contra la introducció i difusió al 
territori nacional i de la Comunitat Europea d’organismes 
nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per 
a l’exportació i trànsit cap a països tercers».

2. L’últim paràgraf de l’article 2 se substitueix pel text 
següent:

«La Subdirecció General d’Agricultura Integrada i 
Sanitat Vegetal de la Direcció General d’Agricultura res-
pecte als importadors amb activitat únicament d’importa-
ció.»

3. A l’article 3 s’hi afegeixen els apartats següents:
«5) quan es tracti de passaports fitosanitaris per a 

tubercles de Solanum tuberosum L., destinats a la sem-
bra, enumerats en l’annex IV, part A, secció II, punt 18.1, 
del Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adop-
ten mesures de protecció contra la introducció i difusió en 
el territori nacional i de la Comunitat Europea d’organis-
mes nocius per als vegetals o productes vegetals, així 
com per a l’exportació i trànsit cap a països tercers, l’eti-
queta oficial definida en l’annex III de la Directiva 2002/56/
CE del Consell es pot fer servir en lloc del passaport fito-
sanitari sempre que l’etiqueta aporti proves del respecte 
als requisits a què es refereix l’article 6, apartat 3, del Reial 
decret 58/2005 (a partir del 31 de desembre de 2005, en 
l’etiqueta hi ha de figurar la indicació “passaport fitosani-
tari CE”); en l’etiqueta o qualsevol altre document comer-
cial s’hi ha de ressenyar el compliment de les disposicions 
en matèria d’introducció i circulació de Solanum tubero-
sum L., destinats a la sembra, en una zona protegida reco-
neguda respecte dels organismes nocius per a aquests 
tubercles.

6) quan es tracti de llavors d’Helianthus annuus L., 
enumerades en l’annex IV, part A, secció II, punt 26, del 
Reial decret 58/2005, l’etiqueta oficial definida en l’annex 
IV de la Directiva 2002/57/CE del Consell es pot fer servir 
en lloc del passaport fitosanitari sempre que l’etiqueta 
aporti proves del respecte als requisits a què es refereix 
l’article 6, apartat 3, del Reial decret 58/2005 (a partir del 
31 d’agost de 2005, en l’etiqueta hi ha de figurar la indica-
ció “passaport fitosanitari CE”).

7) quan es tracti de llavors de Lycopersicon lycoper-
sicom (L.) Karsten ex Farw. i Phaseolus L., enumerades en 
l’annex IV, part A, secció II, punts 27 i 29, del Reial decret 
58/2005, l’etiqueta oficial definida en l’annex IV A de la 
Directiva 2002/55/CE del Consell es pot fer servir en lloc 
del passaport fitosanitari sempre que l’etiqueta aporti 
proves del respecte als requisits a què es refereix l’article 
6, apartat 3, del Reial decret 58/2005 (a partir del 31 
d’agost de 2005, en l’etiqueta hi ha de figurar la indicació 
“passaport fitosanitari CE”).

8) quan es tracti de llavors de Medicago sativa L., 
enumerades en l’annex IV, part A, secció II, punts 28.1 i 
28.2, del Reial decret 58/2005, l’etiqueta oficial definida en 
l’annex IV, part A, de la Directiva 66/401/CEE del Consell es 
pot fer servir en lloc del passaport fitosanitari sempre que 
l’etiqueta aporti proves del respecte als requisits a què es 
refereix l’article 6, apartat 3, del Reial decret 58/2005 (a 
partir del 31 d’agost de 2005, en l’etiqueta hi ha de figurar 
la indicació “passaport fitosanitari CE”).»

4. Se suprimeix l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 4.

5. En l’article 4, apartat 2, la referència a l’article 
«6, apartat 4, de la Directiva 77/93/CEE» se substitueix 
per la referència a l’article «6, apartat 7, del Reial decret 
58/2005».
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6. En l’article 4, apartats 3 i 4, se substitueixen res-
pectivament les referències a la «Directiva 77/93/CEE del 
Consell» i la «Directiva de la Comissió 92/76/CEE» per la 
referència al «Reial decret 58/2005».

7. El punt 1 de l’annex I se substitueix pel següent:
«1. Passaport fitosanitari-CE (amb caràcter transitori, 

fins a l’1 de gener de 2006 es pot fer servir la menció “Pas-
saport fitosanitari-CEE”).»

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 17 de maig de 2005.

ESPINOSA MANGANA 

 8426 ORDRE APA/1440/2005, de 17 de maig, per la 
qual es modifiquen determinats annexos del 
Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual 
s’adopten mesures de protecció contra la 
introducció i difusió al territori nacional i de la 
Comunitat Europea d’organismes nocius per 
als vegetals o productes vegetals, així com per 
a l’exportació i trànsit cap a països tercers. 
(«BOE» 122, de 23-5-2005.)

El Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual 
s’adopten mesures de protecció contra la introducció i 
difusió al territori nacional i de la Comunitat Europea d’or-
ganismes nocius per als vegetals o productes vegetals, 
així com per a l’exportació i trànsit cap a països tercers, va 
incorporar en 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 en la 
Comunitat d’organismes nocius per als vegetals o pro-
ductes vegetals i contra la seva propagació a l’interior de 
la Comunitat, i les modificacions posteriors, l’última de 
les quals va ser la Directiva 2005/15/CE, de la Comissió, de 
28 de febrer de 2005, per la qual es modifica l’annex V de 
la Directiva 2000/29/CE del Consell.

Així mateix, el Reial decret esmentat incorpora la 
Directiva 2001/32/CE, de la Comissió, de 8 de maig de 
2001, per la qual es reconeixen determinades zones prote-
gides de la Comunitat exposades a riscos fitosanitaris 
específics i es deroga la Directiva 92/76/CEE, i les modifi-
cacions posteriors, l’última de les quals va ser la Decisió 
2004/522/CE de la Comissió, de 28 d’abril de 2004, que 
modifica la Directiva 2001/32/CE, per la qual es reconei-
xen zones protegides a la Comunitat exposades a riscos 
fitosanitaris específics.

Amb posterioritat, les dues directives han estat modi-
ficades per la Directiva 2005/16/CE de la Comissió, de 2 de 
març de 2005, per la qual es modifiquen els annexos I a V 
de la Directiva 2000/29/CE del Consell, relativa a les mesu-
res de protecció contra la introducció en la Comunitat 
d’organismes nocius per als vegetals o productes vege-
tals i contra la seva propagació a l’interior de la Comuni-
tat, i la Directiva 2005/18/CE de la Comissió, de 2 de març 
de 2005, per la qual es modifica la Directiva 2001/32/CE en 
relació amb determinades zones protegides exposades a 
riscos fitosanitaris específics, respectivament.

De conformitat amb l’habilitació que estableix la dis-
posició final segona del Reial decret esmentat, mitjançant 
la present Ordre, s’incorporen en l’ordenament jurídic 
intern la Directiva 2005/16/CE i la Directiva 2005/18/CE.

En l’elaboració de la present disposició han estat con-
sultades les comunitats autònomes i les entitats represen-
tatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació dels annexos del Reial decret 
58/2005.

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

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 17 de maig de 2005.

ESPINOSA MANGANA

ANNEX

1) En l’annex I, la part B queda modificada de la 
manera següent:

a) en la lletra a), punt 3, el text de la segona columna 
se substitueix pel text següent:

«E (Eivissa i Menorca), IRL., CY, M, P (Açores i 
Madeira), UK, S (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, 
Skåne), Fl (els districtes d’Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, 
Häme, Pirkanmaa, Satakunta)»;

b) en la lletra b), punt 1, se suprimeix «DK».

2) En l’annex II, la part B queda modificada de la 
manera següent:

a) en la lletra a), punt 3, el text de la tercera columna 
se substitueix pel text següent: «EL, IRL, UK (Irlanda del 
Nord, Illa de Man i Jersey)»;

b) en la lletra b), punt 2, tercera columna, s’insereix 
«EE» abans d’«F (Còrsega)»;

c) en la lletra d), punt 1, tercera columna, se supri-
meix «I».

3) En l’annex III, part B, punts 1 i 2, segona columna, 
s’insereix «EE» abans d’«F (Còrsega)».

4) En l’annex IV, la part B queda modificada de la 
manera següent:

a) en el punt 1, el text de la tercera columna se subs-
titueix pel text següent:

«EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Illa de Man i Jersey)»;

b) en el punt 7, el text de la tercera columna se subs-
titueix pel text següent:

«EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Illa de Man i Jersey)»;

c) en el punt 14.1, el text de la tercera columna se 
substitueix pel text següent:

«EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Illa de Man i Jersey)»;

d) en la tercera columna del punt 20.1 se suprimeix 
«DK»;

e) en la tercera columna del punt 20.2 se suprimeix 
«DK»;

f) el punt 21 queda modificat de la manera següent:
i) en la lletra c) de la segona columna se suprimeix 

«Ticino»,
ii) en la tercera columna s’insereix «EE» abans d’«F 

(Còrsega)»;


