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I.    Disposicions generals

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 4769 ORDRE APA/725/2006, de 10 de març, per la 
qual es modifica l’annex IV 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’exporta-
ció i trànsit cap a països tercers. («BOE» 64, 
de 16-3-2006.)

El 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 vege-
tals, així com per a l’exportació i trànsit cap a països ter-
cers, va incorporar a l’ordenament jurídic intern la Direc-
tiva 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.

La Directiva 2006/14/CE de la Comissió, de 6 de febrer 
de 2006, modifica l’annex IV de la Directiva 2000/29/CE 
del Consell, relativa a les mesures de protecció contra la 
introducció en 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 que estableix la dis-
posició final segona del Reial decret esmentat, mitjançant 
la present Ordre, s’incorpora a l’ordenament jurídic intern 
la Directiva 2006/14/CE de la Comissió, de 6 de febrer 
de 2006.

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 del Reial decret 58/2005, de 21 de gener, 
pel qual s’adopten mesures de protecció contra la intro-
ducció i difusió en el territori nacional i de la Comunitat 
Europea d’organismes nocius per als vegetals o produc-
tes vegetals, així com per a l’exportació i trànsit cap a 
països tercers.

El 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 vege-

tals, així com per a l’exportació i trànsit cap a països ter-
cers, queda modificat de la manera següent:

U. L’últim paràgraf de la columna dreta del punt 2 de 
la secció I de la part A de l’annex IV queda redactat de la 
manera següent:

«El primer guió, en el qual s’especifica que els 
embalatges de fusta han d’estar fabricats amb fusta 
en rotlle escorçada, només és aplicable a partir de 
l’1 de gener de 2009.»

Dos. L’últim paràgraf de la columna dreta del punt 8 
de la secció I de la part A de l’annex IV queda redactat de 
la manera següent:

«La primera línia de la lletra a), en la qual s’espe-
cifica que els embalatges de fusta han d’estar fabri-
cats amb fusta en rotlle escorçada, només és aplica-
ble a partir de l’1 de gener de 2009.»

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, 10 de març de 2006.

ESPINOSA MANGANA 

 4877 ORDRE APA/746/2006, de 10 de març, per la 
qual es modifiquen els reglaments d’inscripció 
de varietats en el Registre de varietats comer-
cials corresponents a cereals, blat de moro, 
oleaginoses, tèxtils, patata, farratgeres, pra-
denques, cespitoses, lleguminoses gra i remo-
latxa. («BOE» 65, de 17-3-2006.)

La Directiva 2005/91/CE de la Comissió, de 16 de 
desembre de 2005, que modifica la Directiva 2003/90/CE 
del Consell, de 6 d’octubre de 2003, per la qual s’establei-
xen disposicions aplicables, d’acord amb l’article 7 de la 
Directiva 2002/53/CE del Consell, respecte a les caracterís-
tiques que els exàmens han d’analitzar com a mínim i les 
condicions mínimes per examinar varietats de determina-
des espècies de plantes agrícoles, substitueix els annexos 
I i II de la Directiva esmentada.

La Directiva 2003/90/CE, del Consell, de 6 d’octubre de 
2003, va ser incorporada per l’Ordre APA/530/2004, de 13 
de febrer, per la qual es modifiquen els reglaments d’ins-
cripció de varietats en el registre de varietats comercials 
corresponents a cereals, blat de moro, oleaginoses, tèx-
tils, patata, farratgeres, pradenques, cespitoses, llegumi-
noses gra i remolatxa.

La present Ordre incorpora la Directiva 2005/91/CE de 
la Comissió, de 16 de desembre de 2005, i modifica els 


