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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)»;
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g) el punt 21.1 se substitueix de la manera següent: 

«21.1. Vege-
tals de Vitis 
L., excepte 
fruits i lla-
vors

Sense perjudici de la prohibició 
que estableix l’annex III, part 
A, punt 15, sobre la introduc-
ció de vegetals de Vitis L., 
excepte els fruits, procedents 
de països tercers (llevat de 
Suïssa) a la Comunitat, decla-
ració oficial conforme els 
vegetals esmentats:

a) són originaris d’una zona 
que se sap que està exempta 
de Daktulosphaira vitifoliae 
(Fitch), o

b) han estat cultivats en un lloc 
de producció que, d’acord 
amb les inspeccions oficials 
dutes a terme en els dos 
últims cicles complets de 
vegetació, està exempt de 
Daktulosphaira vitifoliae 
(Fitch), o

c) han estat fumigats o sotme-
sos a un altre tractament 
adequat contra Daktulos-
phaira vitifoliae (Fitch),

CY»

 h) el punt 21.3 queda modificat de la manera 
següent:

i) en la lletra b) de la segona columna se suprimeix 
«Ticino»,

ii) en la tercera columna s’insereix «EE» abans d’«F 
(Còrsega)»;

i) en la tercera columna del punt 22 se suprimeix «DK»;
j) en la tercera columna del punt 23 se suprimeix «DK»;
k) en la tercera columna del punt 25 se suprimeix «DK»;
l) en la tercera columna del punt 26 se suprimeix «DK»;
m) en la tercera columna del punt 27.1 se suprimeix «DK»;
n) en la tercera columna del punt 27.2 se suprimeix «DK»;
o) en la tercera columna del punt 30 se suprimeix «DK»;
p) el punt 31 queda modificat de la manera següent: 

«31.  Frui ts 
de Citrus L., 
Fortunella 
S w i n g l e , 
P o n c i r u s 
Raf. I els 
s e u s 
híbrids, ori-
ginaris d’E, 
F (expcepte 
C ò r s e ga ) , 
CY i I

Sense perjudici del requi-
sit que estableix l’annex 
IV, part A, secció II, punt 
30.1 que l’embalatge ha 
de portar una marca 
d’origen:

a) els fruits no han de 
tenir fulles ni pedun-
cles, o

b) en el cas de fruits 
amb fulles o pedun-
cles, han d’anar 
acompanyats d’una 
declaració oficial con-
forme s’han embalat 
en contenidors tan-
cats que han estat 
segellats oficialment i 
que han de romandre 
segellats durant el 
seu transport a través 
d’una zona protegida, 
reconeguda com a tal 
per a aquests fruits; a 
més, han de portar 
una marca distintiva 
que ha de constar en 
el passaport.

EL, F (Còr-
sega), M, 
P»

 5) En l’annex V, la part A queda modificada de la 
manera següent:

el text del punt 2.4 se substitueix pel text següent:
«Llavors i bulbs d’Allium ascalonicum L., Allium cepa 

L., Allium schoenoprasum L., destinats a la plantació,
Llavors de Medicago sativa L.,
Llavors certificades d’Helianthus annuus L., Lycopersi-

cum (L.,) Karsten ex Farw. i Phaseolus L.».

6) L’annex IX queda modificat de la manera 
següent:

a) En la lletra a), punt 4, el text de la columna de la 
dreta se substitueix pel següent:

«Grècia, Irlanda, Regne Unit (Irlanda del Nord, Illa de 
Man i Jersey),»

b) En la lletra b), punt 2, s’afegeix «Estònia» abans 
de «França (Còrsega).»

c) En la lletra c), s’introdueix el punt següent abans 
del punt 1: 

«01. Cryphonectria 
parasítica (Murrill) 
Barr

República Txeca, Dinamarca, 
Grècia (Creta i Lesbos), 
Irlanda, Suècia i Regne Unit 
(excepte l’Illa de Man).»

 d) en la lletra d):
i) en el punt 1 se suprimeix «Dinamarca»,
ii) en el punt 3 se suprimeix «Itàlia». 

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

I DE COOPERACIÓ
 8455 APLICACIÓ provisional de l’Acord de seu entre 

el Regne d’Espanya i el Programa de les Na-
cions Unides per als Assentaments Humans 
(ONU-HÀBITAT) relatiu a la celebració a la ciutat 
de Barcelona (Espanya) de la Segona Sessió del 
Fòrum Urbà Mundial, fet a Barcelona el 13 de 
setembre de 2004. («BOE» 123, de 24-5-2005.)

ACORD DE SEU ENTRE EL REGNE D’ESPANYA I EL PRO-
GRAMA DE LES NACIONS UNIDES PER ALS ASSENTA-
MENTS HUMANS (ONU-HÀBITAT) RELATIU A LA CELE-
BRACIÓ A LA CIUTAT DE BARCELONA (ESPANYA) DE LA 

SEGONA SESSIÓ DEL FÒRUM URBÀ MUNDIAL

Atès que la Comissió de les Nacions Unides per als 
Assentaments Humans va sol·licitar en la seva resolució 
18/5, de 16 de febrer de 2001, que es promogués «la fusió 
del Fòrum Urbà Mediambiental i el Fòrum Internacional 
sobre Pobresa Urbana en un nou fòrum urbà, amb la 
voluntat de reforçar la coordinació del suport internacio-
nal a la posada en pràctica de l’Agenda Hàbitat»,

Atès que l’Assemblea General de les Nacions Unides, 
en la resolució 56/206, de 21 de desembre de 2001, que va 
transformar la Comissió de les Nacions Unides per als 
Assentaments Humans en el Consell d’Administració del 
Programa de les Nacions Unides per als Assentaments 
Humans (ONU-HÀBITAT), com a òrgan subsidiari de l’As-
semblea General, i el Centre de les Nacions Unides per als 


