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permisos de conducció dels ciutadans espanyols i roma-
nesos, amb objecte del bescanvi, fet a Bucarest el día 1 de 
setembre de 2004, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Es-
tat» número 256, de 26 d’octubre de 2005, i en el suple-
ment en català número 20, d’1 de novembre de 2005, se’n 
fa la rectificació oportuna, referida a la verisó en llengua 
catalana:

A la pàgina 2539, segona columna, article 4, paràgraf 
segon, on diu: «…els permisos de les classes C-I, C1+E, C, 
C+E, D-I, D-1+E, D i D+E...», ha de dir: «...els permisos de 
les classes C-1, C1+E, C, C+E, D-1, D-1+E, D i D+E...». 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 20417 ORDRE APA/3855/2005, de 9 de desembre, per 
la qual es prorroga fins al 31 de maig de 2006 
la vigència de l’Ordre APA/3553/2005, de 15 de 
novembre, per la qual s’estableixen mesures 
específiques de protecció en relació amb la 
influença aviària. («BOE» 297, de 13-12-2005.)

La grip o influença aviària altament patògena és una 
malaltia infecciosa de les aus, inclosa a la llista del Codi 
Zoosanitari Internacional de l’Organització Mundial de la 
Sanitat Animal, causada per soques A del virus de la 
grip. Les mesures específiques de lluita contra la malal-
tia estan regulades pel Reial decret 1025/1993, de 25 de 
juny, pel qual s’estableixen mesures per a la lluita contra 
la influença aviària, que transposa la Directiva del Con-
sell 92/40/CEE, de 19 de maig, per la qual s’estableixen 
mesures comunitàries per a la lluita contra la influença 
aviària.

Arran dels brots de la soca H5N1 que es van confir-
mar al Sud-est Asiàtic el desembre de 2003, la Comissió 
Europea va adoptar diverses decisions per evitar la intro-
ducció d’aquesta malaltia a la Comunitat des dels tercers 
països afectats. Recentment, les mesures s’han vist 
reforçades i ampliades després de la confirmació a 
Turquia i Romania de grip aviària altament patògena cau-
sada pel subtipus H5N1 del virus A de la grip, mitjançant 
diverses decisions comunitàries, l’última de les quals és 
la Decisió 2005/862/CE, de la Comissió, de 30 de novem-
bre de 2005, per la qual es modifiquen les decisions 
2005/759/CE de la Comissió, de 27 d’octubre de 2005, i 
2005/760/CE, de la Comissió, de 27 d’octubre de 2005, 
sobre mesures per combatre la grip aviària en aus dife-
rents de les de corral.

D’acord amb la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat 
animal, mitjançant l’Ordre APA/3553/2005, de 15 de 
novembre, s’han establert mesures específiques de pro-
tecció en relació amb la influença aviària, en especial, per 
evitar el contacte directe i indirecte entre aus silvestres i, 
en particular, aus aquàtiques, d’una banda, i ocells de 
corral, per una altra. Així mateix, a l’Ordre esmentada 
s’han definit les zones en què s’han de prendre mesures 
especials de bioseguretat i s’han establert les actuacions 
que són procedents en els parcs zoològics per evitar el 
contagi de la malaltia. Finalment, l’Ordre APA/3553/2005, 
de 15 de novembre, estableix els sistemes de detecció 
precoç que s’han d’aplicar, en compliment de la norma-
tiva comunitària vigent.

La vigència de l’Ordre esmentada expira el 14 de 
desembre de 2005, per la qual cosa, a l’espera de les con-
clusions i recomanacions del grup d’experts que s’ha for-
mat en l’àmbit comunitari, és necessari prorrogar-ne la 
vigència fins al 31 de maig de 2006, en compliment de la 
modificació realitzada en idèntic sentit per la Decisió 
2005/855/CE, de la Comissió, de 30 de novembre de 2005, 
a l’article 4 de la Decisió 2005/734/CE, de la Comissió, 
de 19 d’octubre de 2005, per la qual s’estableixen mesu-
res de bioseguretat per reduir el risc de transmissió de 
grip aviària altament patògena causada pel subtipus 
H5N1 del virus A de la grip d’aus silvestres a ocells de 
corral i altres aus captives, i s’estableix un sistema de 
detecció precoç a les zones d’especial risc.

Aquesta pròrroga s’adopta sense perjudici que, una 
vegada es disposi del resultat del treball del grup d’ex-
perts o la Comissió europea dicti noves normes o en 
funció de la periòdica reconsideració de les mesures 
segons els canvis que es puguin esdevenir en la situació 
epidemiològica i ornitològica, es modifiquin les mesures 
que recull l’Ordre APA/3553/2005, de 15 de novembre.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Pròrroga de la vigència de l’Ordre 
APA/3553/2005, de 15 de novembre, per la qual s’esta-
bleixen mesures específiques de protecció en relació 
amb la influença aviària.

Es prorroga fins al 31 de maig de 2006, inclòs, la 
vigència de l’Ordre APA/3553/2005, de 15 de novembre, 
per la qual s’estableixen mesures específiques de protec-
ció en relació amb la influença aviària.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor el mateix dia de la 
seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 9 de desembre de 2005.

ESPINOSA MANGANA 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 20418 ORDRE PRE/3856/2005, de 12 de desembre, per 

la qual s’inclouen les substàncies actives eto-
xazol i tepraloxidim a l’annex I del Reial decret 
2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’im-
planta el sistema harmonitzat comunitari d’au-
torització per comercialitzar i utilitzar productes 
fitosanitaris. («BOE» 297, de 13-12-2005.)

La Directiva 91/414/CEE, del Consell, de 15 de juliol, 
sobre comercialització de productes fitosanitaris, inclou a 
l’annex I les substàncies actives que han estat autoritza-
des per ser incorporades en els productes fitosanitaris. 
Aquesta Directiva s’incorpora a l’ordenament jurídic 
espanyol en virtut del Reial decret 2163/1994, de 4 de 
novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat 
comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar pro-
ductes fitosanitaris. D’altra banda, a l’Ordre de 14 d’abril 
de 1999 s’estableix l’annex I del Reial decret 2163/1994 
esmentat, sota la denominació «Llista comunitària de 
substàncies actives», que es defineix a l’apartat 16 de l’ar-
ticle 2 de la dita norma com la llista de les substàncies 
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actives de productes fitosanitaris acceptades per la 
Comissió Europea i la incorporació de la qual s’ha de fer 
pública mitjançant disposicions nacionals, com a conse-
qüència d’altres de comunitàries.

La Directiva 91/414/CEE ha estat modificada per suc-
cessives directives a fi d’incloure al seu annex I determi-
nades substàncies actives. Així, mitjançant la Directiva 
2005/34/CE de la Comissió, de 17 de maig, s’hi inclouen 
les substàncies actives etoxazol i tepraloxidim.

La disposició esmentada estableix les condicions per-
què la comercialització de productes fitosanitaris que 
continguin aquestes substàncies actives no tingui efectes 
nocius per a la salut humana o la salut animal ni per a les 
aigües subterrànies, ni tingui repercussions inacceptables 
per al medi ambient, com també perquè es revisin les 
autoritzacions existents de productes fitosanitaris que 
continguin alguna de les substàncies actives que s’inclo-
uen a l’annex I de la Directiva 91/414/CEE, per modificar-
les o retirar-les, de conformitat amb el que estableix a 
aquest efecte la Directiva esmentada.

En conseqüència, escau establir les disposicions cor-
responents en aplicació del Reial decret 2163/1994, tenint 
en compte, quant al compliment del seu article 29, relatiu 
a la documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud dels 
productes fitosanitaris per a la seva autorització, que les 
disposicions a què fa referència l’apartat 3 del seu arti-
cle 14 són les ordres ministerials de 20 de setembre 
de 1994, 20 de novembre de 1995, 2 d’abril de 1997, 14 
d’abril de 1999, 20 de juny de 2001 i 25 de març de 2002, 
per les quals es modifiquen els annexos II i III de l’Ordre 
ministerial de 4 d’agost de 1993.

La present Ordre incorpora a l’ordenament jurídic intern 
la Directiva 2005/34/CE, mitjançant la inclusió de les subs-
tàncies actives etoxazol i tepraloxidim a l’annex I del Reial 
decret 2163/1994, i es dicta d’acord amb la facultat que esta-
bleix la disposició final primera del dit Reial decret.

En la seva tramitació han estat consultades les comu-
nitats autònomes i els sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de les ministres d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, de Sanitat i Consum i de Medi 
Ambient, disposo:

Article únic. Inclusió de substàncies actives a l’annex I 
del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel 
qual s’implanta el sistema harmonitzat comunitari 
d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes 
fitosanitaris.

1. Les substàncies actives etoxazol i tepraloxidim 
s’inclouen a l’annex I del Reial decret 2163/1994, de 4 de 
novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat 
comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar pro-
ductes fitosanitaris, amb les característiques i condicions 
que s’especifiquen per a cadascuna a l’annex de la pre-
sent Ordre.

2. A fi de verificar que es compleixen les condicions 
d’inclusió que estableix l’annex de la present Ordre, les 
autoritzacions provisionals dels productes fitosanitaris 
que continguin les substàncies actives afectades, conce-
dides abans de l’inici del seu termini d’inclusió, han de ser 
revisades i s’han d’adoptar i aplicar les resolucions cor-
responents abans que expiri el respectiu termini establert 
al mateix annex.

3. La verificació del compliment dels requisits de docu-
mentació que especifica l’apartat 1.a) de l’article 29 del Reial 
decret 2163/1994, de 4 de novembre, continguts a l’annex III 
de l’Ordre de 4 d’agost de 1993, i l’avaluació d’acord amb els 
principis uniformes que conté l’annex VI de la Directiva 91/
414/CEE, incorporat al nostre ordenament jurídic per l’Ordre 
de 29 de novembre de 1995, per la qual s’estableixen els 
principis uniformes per a l’avaluació i autorització de pro-
ductes fitosanitaris, s’han de dur a terme adoptant i aplicant 
les resolucions corresponents abans que expiri el respectiu 

termini per a l’aplicació dels principis uniformes esmentats 
que, per a cada una de les substàncies actives, s’indica a 
l’annex de la present Ordre, tenint en compte, a més, les 
conclusions de la versió final del corresponent informe 
d’avaluació de la Comissió Europea, aprovat al Comitè Per-
manent de la Cadena Alimentària i Sanitat Animal.

4. En el Registre Oficial de Productes i Material Fito-
sanitari de la Direcció General d’Agricultura del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació han de quedar a dispo-
sició dels interessats els informes de revisió de la Comis-
sió Europea, a què es refereix l’apartat anterior, així com 
els de la Comissió d’Avaluació que preveu l’article 3 del 
Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre. Tot això amb 
excepció de la informació confidencial que defineix l’arti-
cle 32 del dit Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

La present Ordre es dicta a l’empara del que disposa 
l’article 149.1.13a, 16a i 23a de la Constitució, que atribueix 
a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econò-
mica, bases i coordinació general de la sanitat, i legislació 
bàsica sobre protecció del medi ambient, respectivament.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present disposició entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 12 de desembre de 2005.

FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Sres. Ministres d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de 
Sanitat i Consum i de Medi Ambient.

ANNEX (*)

100-Condicions de la inclusió de la substància activa 
etoxazol.

Característiques:
Nom comú: etoxazol.
Núm. CAS: 153233-91-1.
Núm. CIPAC: 623.
Nom químic (IUPAC): (RS)-5-ter-butil-2-[2-(2,6-difluo-

rofenil)-4,5-dihidro-1,3-oxazol-4-il]fenetol.
Puresa mínima de la substància: ≥ 948 g/kg de pro-

ducte tècnic.
Condicions de la inclusió:
Usos: només pot ser utilitzat com a acaricida.

En l’avaluació global, segons els principis uniformes, 
atenent l’informe d’avaluació de la Comissió Europea, 
aprovat pel Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i 
de Sanitat Animal en la reunió de 3 de desembre de 2004, 
s’ha d’atendre especialment:

La protecció dels organismes aquàtics, i incloure com 
a condició en les autoritzacions corresponents, quan cor-
respongui, mesures de reducció de risc.

Termini de la inclusió: de l’1 de juny de 2005 al 31 de 
maig de 2015.

Termini per a l’aplicació de les condicions d’inclu-
sió: 30 de novembre de 2005.

Terminis per a l’aplicació dels principis uniformes: 30 
de novembre de 2006, per a formulacions que continguin 
etoxazol com a única substància activa, o bé com una de 
les diverses substàncies actives incloses en la seva totali-
tat a l’annex I del Reial decret 2163/1994 dins el termini 
que acaba el 31 de maig de 2005.

(*) La numeració dels epígrafs correspon a la codificació efectuada 
per la Directiva 2000/80/CE.
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Protecció de dades: atès que l’etoxazol és una subs-
tància activa nova, s’ha d’aplicar el règim corresponent de 
protecció de dades que preveu l’article 30 del Reial decret 
2163/1994.

101-Condicions de la inclusió de la substància activa 
tepraloxidim.

Característiques:

Nom comú: tepraloxidim.
Núm. CAS: 149979-41-9.
Núm. CIPAC: 608.
Nom químic (IUPAC): (EZ)-(RS)-2-{1-(2E)-3-clor-

al·liloxiimino]propil}-3-hodroxi-5-perhidropirano-4-ilciclo-
hex-2-en-1-ona.

Puresa mínima de la substància: ≥ 920 g/kg de pro-
ducte tècnic.

Condicions de la inclusió:

Usos: només pot ser utilitzat com a herbicida.

En l’avaluació global, segons els principis uniformes, 
atenent l’informe d’avaluació de la Comissió Europea, 
aprovat pel Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i 
de Sanitat Animal en la reunió de 3 de desembre de 2004, 
s’ha d’atendre especialment:

La protecció dels artròpodes terrestres que no siguin 
objectiu del tractament, i incloure com a condició en les 
autoritzacions corresponents, quan correspongui, mesu-
res de reducció de risc.

Termini de la inclusió: de l’1 de juny de 2005 al 31 de 
maig de 2015.

Termini per a l’aplicació de les condicions d’inclu-
sió: 30 de novembre de 2005.

Terminis per a l’aplicació dels principis uniformes: 30 
de novembre de 2006, per a formulacions que continguin 
tepraloxidim com a única substància activa, o bé com una 
de les diverses substàncies actives incloses en la seva 
totalitat a l’annex I del Reial decret 2163/1994, dins el ter-
mini que acaba el 31 de maig de 2005.

Protecció de dades: atès que el tepraloxidim és una 
substància activa nova, s’ha d’aplicar el règim correspo-
nent de protecció de dades que preveu l’article 30 del 
Reial decret 2163/1994. 

 20419 ORDRE PRE/3857/2005, de 12 de desembre, per la 
qual es modifica l’Ordre de 29 de novembre 
de 1995, per la qual s’estableixen els principis uni-
formes per a l’avaluació i l’autorització de produc-
tes fitosanitaris. («BOE» 297, de 13-12-2005.)

La Directiva 91/414/CEE del Consell, de 15 de juliol, 
sobre comercialització de productes fitosanitaris, preveu 
el desenvolupament d’uns principis uniformes dirigits a 
assegurar que l’autorització de productes fitosanitaris no 
afecti la salut humana i animal ni el medi ambient. La 
Directiva esmentada es va incorporar a l’ordenament jurí-
dic espanyol mitjançant el Reial decret 2163/1994, de 4 de 
novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat 
comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar pro-
ductes fitosanitaris, i mitjançant l’Ordre de 29 de novem-
bre de 1995, per la qual s’estableixen els principis unifor-
mes per a l’avaluació i l’autorització de productes 
fitosanitaris.

Els principis uniformes es van establir únicament per 
ser utilitzats en l’avaluació i l’autorització de productes 

fitosanitaris químics, sense establir principis equivalents 
perquè puguin ser aplicats en l’avaluació i l’autorització 
de productes fitosanitaris que continguin microorganis-
mes. Aquests últims principis han estat adoptats per la 
Directiva 2005/25/CE del Consell, de 14 de març, per la 
qual es modifica l’annex VI de la Directiva 91/414/CEE, pel 
que fa als productes fitosanitaris que contenen microor-
ganismes, que s’incorpora a l’ordenament jurídic intern 
mitjançant aquesta Ordre.

Aquests principis uniformes s’han d’entendre sense 
perjudici de les disposicions que estableixen el Reial 
decret 1138/1990, de 14 de setembre, pel qual s’aprova la 
reglamentació tecnicosanitària per al proveïment i el con-
trol de qualitat de les aigües potables de consum públic, 
el Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’aigües, i el Reial decret 
140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris 
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

Així mateix, els esmentats principis uniformes s’han 
d’entendre sense perjudici del que estableixen la Llei 
9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim jurí-
dic de la utilització confinada, alliberament voluntari i 
comercialització d’organismes modificats genèticament, i 
el Reial decret 176/2004, de 30 de gener, pel qual s’aprova 
el Reglament general per al desplegament i l’execució de 
la Llei 9/2003.

En la seva tramitació han estat consultades les comu-
nitats autònomes i les entitats representatives dels sec-
tors afectats.

En virtut d’això, a proposta de les ministres d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, de Sanitat i Consum i de Medi 
Ambient, disposo:

Article únic. Modificació de l’Ordre de 29 de novembre 
de 1995, per la qual s’estableixen els principis unifor-
mes per a l’avaluació i autorització de productes fito-
sanitaris.

L’annex de l’Ordre de 29 de novembre de 1995, per la 
qual s’estableixen els principis uniformes per a l’avalua-
ció i autorització de productes fitosanitaris, queda redac-
tat de la manera següent:

U. El títol «Principis per a l’avaluació i l’autorització 
dels productes fitosanitaris» se substitueix per:

«Part I: Principis uniformes per a l’avaluació i l’autorit-
zació de productes fitosanitaris químics.»

Dos. S’hi afegeix, com a part II, el contingut que 
recull l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposa l’ar-
ticle 149.1.13a, 16a i 23a de la Constitució, que atribueix a 
l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econò-
mica, bases i coordinació general de la sanitat i legislació 
bàsica sobre protecció del medi ambient, respectivament.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present disposició entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 12 de desembre de 2005.

FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Sres. Ministres d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de 
Sanitat i Consum i de Medi Ambient.


