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MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

I DE COOPERACIÓ
 17758 ENTRADA EN VIGOR del Conveni signat pel 

Consell, de conformitat amb l’article 34 del 
Tractat de la Unió Europea, relatiu a l’assistèn-
cia judicial en matèria penal entre els estats 
membres de la Unió Europea, fet a Brussel·les 
el 29 de maig de 2000, l’aplicació provisional 
del qual va ser publicada en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat» número 247, de 15 d’octubre de 
2003. («BOE» 258, de 28-10-2005.)

ESTATS PART 

Estats Signatura Manifestació
consentiment

Entrada
en vigor

    
Alemanya  . . . 29-05-2000
Àustria  . . . . . . 29-05-2000 04-04-2005 23-08-2005
Bèlgica  . . . . . . 29-05-2000 25-05-2005 23-08-2005
Dinamarca  . . . 29-05-2000 24-12-2002 23-08-2005
Eslovènia  . . . .  28-06-2005 (Ad) 26-09-2005
Espanya  . . . . . 29-05-2000 27-01-2003 23-08-2005
Estònia  . . . . . .  28-07-2004 (Ad) 23-08-2005 
Finlàndia  . . . . 29-05-2000 27-02-2004 23-08-2005
França  . . . . . . 29-05-2000 10-05-2005 23-08-2005
Grècia  . . . . . . 29-05-2000   
Hongria  . . . . .  10-02-2005 (Ad) 23-08-2005 
Irlanda  . . . . . . 29-05-2000   
Itàlia  . . . . . . . . 29-05-2000   
Letònia  . . . . . .  14-06-2004 (Ad) 23-08-2005 
Lituània  . . . . .  28-05-2004 (Ad) 23-08-2005 
Luxemburg  . . 29-05-2000   
Països Baixos  . 29-05-2000 02-04-2004 23-08-2005
Polònia  . . . . . .  28-07-2005 (Ad) 26-10-2005 
Portugal  . . . . . 29-05-2000 05-11-2001 23-08-2005
Regne Unit  . . 29-05-2000   
Suècia  . . . . . . 29-05-2000 07-07-2005 05-10-2005

 Ad = adhesió.

DECLARACIONS

LETÒNIA

El Parlament de la República de Letònia, una vegada 
estudiat i aprovat el Conveni esmentat, declara formalment 
mitjançant aquesta declaració l’adhesió al Conveni signat 
pel Consell, de conformitat amb l’article 34 del Tractat de la 
Unió Europea, relatiu a l’assistència judicial en matèria 
penal entre els estats membres de la Unió Europea, la 
Declaració del Consell relativa a l’apartat 9 de l’article 10 i la 
Declaració del Regne Unit relativa a l’article 20.

Fet a Riga, el 24 de maig de 2004
Rihards Piks
Ministre d’Afers Exteriors

Declaració

De conformitat amb l’apartat 6 de l’article 9 del Con-
veni, signat pel Consell, de conformitat amb l’article 34 
del Tractat de la Unió Europea, relatiu a l’assistència judi-

cial en matèria penal entre els estats membres de la Unió 
Europea, la Declaració del Consell relativa a l’apartat 9 de 
l’article 10 i la Declaració del Regne Unit relativa a l’article 
20, la República de Letònia declara que, abans d’arribar a 
un acord sobre el trasllat temporal de les persones a què 
es refereix l’apartat 1 de l’article 9, es requereix en tots els 
casos el consentiment d’aquestes persones per al seu 
trasllat.

Declaració

De conformitat amb l’article 24 del Conveni, signat pel 
Consell, de conformitat amb l’article 34 del Tractat de la 
Unió Europea, relatiu a l’assistència judicial en matèria 
penal entre els estats membres de la Unió Europea, la 
Declaració del Consell relativa a l’apartat 9 de l’article 10 i 
la Declaració del Regne Unit relativa a l’article 20, la Repú-
blica de Letònia declara que les autoritats centrals desig-
nades com a competents per a l’aplicació del Conveni 
esmentat i per a l’aplicació entre els estats membres de 
les disposicions sobre assistència judicial en matèria 
penal són les mateixes que les designades mitjançant la 
declaració de la República de Letònia formulada en virtut 
del Conveni d’Assistència Judicial en Matèria Penal.

Declaració

De conformitat amb la lletra e) de l’apartat 1 de l’arti-
cle 24 del Conveni, signat pel Consell, de conformitat amb 
l’article 34 del Tractat de la Unió Europea, relatiu a l’assis-
tència judicial en matèria penal entre els estats membres 
de la Unió Europea, la Declaració del Consell relativa a 
l’apartat 9 de l’article 10 i la Declaració del Regne Unit 
relativa a l’article 20, la República de Letònia declara que 
l’autoritat competent designada als efectes de l’aplicació 
dels articles 18, 19 i 20.1) a 5) és:

Policia Criminal Central.
Brivibas Boulevard, 61.
Riga, LV-1010.
Letònia
Telèfon: +371 7075031.
Fax: +371 7075053.
E-mail: kanc@vp.gov.lv

LITUÀNIA

En virtut de l’apartat 7 de l’article 6 del Conveni, el 
Seimas de la República de Lituània declara que no està 
vinculat per la primera frase de l’apartat 5 i l’apartat 6 de 
l’article 6 del Conveni;

En virtut de l’article 24 del Conveni, el Seimas de la 
República de Lituània declara que:

1) Es designa el Ministeri de Justícia i l’Oficina del 
Fiscal General com a autoritats centrals per a l’exercici de 
les funcions que preveu el Conveni;

2) Les fiscalies regionals territorials, el Tribunal 
d’Apel·lació de Lituània i els tribunals regionals i de dis-
tricte són les autoritats judicials competents per al desen-
volupament de les funcions que preveu el Conveni. El 
Ministeri de Justícia i l’Oficina del Fiscal General han 
d’ajudar a determinar en cada cas quina és l’autoritat judi-
cial amb competència territorial per a la prestació d’assis-
tència judicial;

3) L’Oficina del Fiscal de la República de Lituània és 
competent per prestar assistència judicial en virtut dels 
articles 12, 13, 14, 18, 19 i apartats 1 a 5 de l’article 20, a 
excepció de la lletra d) de l’apartat 4 de l’article 20;

4) Es designa el Departament de Policia del Ministeri 
de l’Interior com a autoritat competent per exercir les fun-
cions que preveu la lletra d) de l’apartat 4 de l’article 20 
del Conveni;
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En virtut de l’apartat 5 de l’article 27 del Conveni, el 
Seimas de la República de Lituània declara que, si el Con-
veni no ha entrat en vigor per a la data de l’adhesió de la 
República de Lituània a la Unió Europea, el Conveni s’ha 
d’aplicar a les relacions entre la República de Lituània i els 
altres estats membres de la Unió Europea que hagin for-
mulat la mateixa declaració.

En vista d’això, el Seimas de la República de Lituània, 
una vegada examinat i aprovat el Conveni relatiu a l’assis-
tència judicial en matèria penal entre els estats membres 
de la Unió Europea, fet pel Consell, de conformitat amb 
l’article 34 del Tractat de la Unió Europea, fet a Brussel·les 
el 29 de maig de 2000, declara formalment mitjançant la 
present declaració la ratificació del Conveni esmentat i es 
compromet fermament a complir i executar la disposi-
cions que conté.

Aquest Conveni va entrar en vigor per a Espanya el 23 
d’agost de 2005.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 18 d’octubre de 2005.–El secretari general 

tècnic, Francisco Fernández Fábregas. 

 17759 ENTRADA EN VIGOR del Protocol del Conveni 
relatiu a l’assistència judicial en matèria penal 
entre els estats membres de la Unió Europea, 
subscrit pel Consell, de conformitat amb l’arti-
cle 34 del Tractat de la Unió Europea, fet a 
Luxemburg el 16 d’octubre de 2001, l’aplicació 
provisional del qual es va publicar en el «But-
lletí Oficial de l’Estat» número 89, de 14 d’abril 
de 2005. («BOE» 258, de 28-10-2005.)

ESTATS PART 

Estats Signatura Manifestació 
consentiment

Entrada
 en vigor

    
Alemanya  . . . 16-10-2001  
Àustria   . . . . . 16-10-2001 04-04-2005 05-10-2005
Bèlgica   . . . . . 16-10-2001 25-05-2005 05-10-2005
Dinamarc  . . . . 16-10-2001 01-03-2005 05-10-2005
Eslovènia  . . . .  28-06-2005 (Ad) 05-10-2005
Espanya  . . . . . 16-10-2001 05-01-2005 05-10-2005
Finlàndia  . . . . 16-10-2001 21-02-2005 05-10-2005
França   . . . . . . 16-10-2001 10-05-2005 05-10-2005
Grècia   . . . . . . 16-10-2001   
Hongria   . . . . .  10-02-2005 (Ad) 05-10-2005
Irlanda  . . . . . . 16-10-2001   
Itàlia   . . . . . . . 16-10-2001   
Letònia  . . . . . . 16-10-2001 14-06-2004 05-10-2005
Lituània  . . . . . 16-10-2001 28-05-2004 05-10-2005
Països Baixos 16-10-2001 02-04-2004 05-10-2005
Polònia   . . . . .  28-07-2005 (Ad) 26-10-2005
Portugal  . . . . . 16-10-2001   
Regne Unit  . . 16-10-2001   
Suècia  . . . . . . 16-10-2001 07-07-2005 05-10-2005

 Ad = adhesió.

Aquest Protocol va entrar en vigor per a Espanya el 5 
d’octubre de 2005.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 18 d’octubre de 2005.–El secretari general 

tècnic, Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 17763 ORDRE APA/3335/2005, de 26 d’octubre, per la 
qual s’estableixen mesures específiques de 
protecció en relació amb la llengua blava. 
(«BOE» 258, de 28-10-2005.)

La llengua blava o febre catarral ovina és una malaltia 
inclosa a la llista del Codi zoosanitari internacional de 
l’Organització Mundial de la Sanitat Animal. La seva pro-
pagació suposa un risc per a la cabanya i podria tenir 
conseqüències molt desfavorables per als intercanvis 
comercials internacionals. Les mesures específiques de 
lluita contra la malaltia estan regulades pel Reial decret 
1228/2001, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen 
mesures específiques de lluita i eradicació de la febre 
catarral ovina o llengua blava.

El 13 d’octubre de 2004, el programa de vigilància de 
la llengua blava que preveu l’article 11.1.b) del Reial decret 
1228/2001, de 8 de novembre, va posar de manifest la cir-
culació del virus de la llengua blava en la Comunitat Autò-
noma d’Andalusia. Les mesures de protecció comunità-
ries es van adoptar mitjançant decisions de la Comissió, 
l’última de les quals és la Decisió 2005/393/CE, de 23 de 
maig de 2005, relatives a les zones de protecció i vigilàn-
cia en relació amb la febre catarral ovina i les condicions 
que s’apliquen als trasllats d’animals des d’aquestes 
zones o a través d’aquestes.

D’acord amb la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat 
animal, i sense perjudici de les mesures adoptades per la 
Comissió Europea, mitjançant l’Ordre APA/3411/2004, de 
22 d’octubre, es van establir mesures específiques de 
caràcter urgent respecte de la llengua blava, davant la 
seva aparició en el territori peninsular espanyol. Aquestes 
mesures han estat posteriorment modificades vista de 
l’evolució de la malaltia i segons el criteri del grup d’ex-
perts que preveu el Pla d’intervenció a què es refereix la 
disposició addicional única del Reial decret 1228/2001, de 
8 de novembre, mitjançant ordres ministerials successi-
ves, l’última de les quals és l’Ordre APA/990/2005, de 14 
d’abril, per la qual s’estableixen mesures específiques de 
protecció en relació amb la llengua blava, modificada per 
l’Ordre APA/2776/2005, de 5 de setembre. Els ajustos 
legislatius han estat necessaris per gestionar el risc sobre 
la base de la situació epidemiològica en el temps i de les 
peculiaritats de cada sector específic.

Aquesta malaltia, que havia cessat la seva activitat a 
finals de desembre de l’any passat, s’ha reactivat a finals 
del mes de juliol aquest any, atès que des de finals de 
juliol i fins a desembre les poblacions de «Culicoides imi-
cola» són molt altes en el sud d’Espanya, i les hipòtesis 
epidemiològiques indiquen que aquesta malaltia arriba a 
ocupar l’hàbitat natural del vector.

Davant la reaparició de la llengua blava en determina-
des explotacions perifèriques de l’àrea restringida, i des-
prés dels estudis epidemiològics i entomològics efectu-
ats, s’ha considerat pertinent ampliar la zona de restricció 
i facilitar els moviments d’animals sensibles dins 
d’aquesta zona, garantir sempre el control sanitari dels 
moviments cap a la zona lliure de la malaltia, i disminuir 
la pèrdua econòmica que suporten els ramaders de zona 
restringida, en prescindir del període d’immobilització 
dels animals.

Atesa l’ampliació de la zona restringida i els movi-
ments dins d’aquesta, i atès que el bestiar oví d’aquesta 
zona no està immunitzat davant la malaltia, és procedent 
establir una disposició transitòria per permetre la vacuna-
ció dels animals en un període de temps limitat, abans de 


