
1078 Dijous 1 març 2007 Suplement núm. 8

 Els estats següents, de conformitat amb el paràgraf 3 
de l’article XV del Conveni, han formulat reserves en rela-
ció amb les esmenes als apèndixs I i II de la Convenció 
adoptades en la tretzena reunió de la Conferència de les 
parts (Bangkok, 2-14 d’octubre de 2004):

Mitjançant una Nota rebuda el 8 de novembre de 2004, 
l’Estat de Qatar formula una reserva en relació amb la 
inclusió d’«Aquilaria» spp. i «Gyrinops» spp. en l’apèndix II 
de la Convenció.

Mitjançant una Nota rebuda el 9 de desembre de 2004, 
la Unió dels Emirats Àrabs formula una reserva en relació 
amb la inclusió d’«Aquilaria» spp. i «Gyrinops» spp. en 
l’apèndix II de la Convenció.

Mitjançant una Nota rebuda el 17 de desembre de 2004, 
el Japó formula una reserva en relació amb la inclusió 
d’«Orcaella brevirostris» en l’apèndix I i de «Carcharodon 
carcharias» en l’apèndix II de la Convenció.

Mitjançant una Nota rebuda el 23 de desembre de 2004, 
Suïssa formula una reserva en relació amb la inclusió 
d’«Hoodia» spp. en l’apèndix II de la Convenció.

Mitjançant una Nota rebuda el 7 de gener de 2005, la 
República Àrab Síria formula una reserva en relació amb 
la inclusió d’«Aquilaria» spp. i «Gyrinops» spp. en 
l’apèndix II de la Convenció.

Mitjançant una Nota rebuda el 8 de gener de 2005, 
l’Estat de Kuwait formula una reserva en relació amb la 
inclusió d’«Aquilaria» spp. i «Gyrinops» spp. en l’apèndix II 
de la Convenció.

Mitjançant una Nota rebuda el 12 de gener de 2005, 
Islàndia formula una reserva en relació amb la inclusió de 
«Carcharodon carcharias» en l’apèndix II de la Convenció.

Mitjançant una Nota rebuda el 12 de gener de 2005, el 
Regne de Noruega formula una reserva en relació amb la 
inclusió de «Carcharodon carcharias» en l’apèndix II de la 
Convenció.

Mitjançant una Nota rebuda el 13 de gener de 2005 
(una vegada transcorregut el termini de 90 dies que esta-
bleix l’apartat 3 de l’article XV), el Regne d’Aràbia Saudita 
formula una reserva en relació amb la inclusió 
d’«Aquilaria» spp. i «Gyrinops» spp. en l’apèndix II de la 
Convenció. D’acord amb la pràctica habitual observada 
en casos semblants pels dipositaris i tenint en compte les 
circumstàncies, el Departament proposa als estats part 
rebre aquesta reserva per al seu dipòsit, en cas que no es 
rebi cap objecció de cap estat part –en relació amb el 
dipòsit en si mateix o amb el procediment previst– dins el 
termini de 90 dies a partir de la data de la present Nota, és 
a dir, fins al 2 de maig de 2005. En absència d’objeccions, 
la reserva esmentada s’accepta per al seu dipòsit en el 
moment en què finalitzi el dit termini.

Objecció dels Estats Units d’Amèrica a una reserva 
formulada per Aràbia Saudita:

Mitjançant una comunicació rebuda el 28 d’abril de 2005, 
els Estats Units d’Amèrica han formulat una objecció a la 
reserva del Regne d’Aràbia Saudita respecte de la inclusió 
d’«Aquilaria» spp. i de «Gyrinops» spp. en l’annex II de la 
Convenció.

Mitjançant una notificació d’1 de febrer de 2005, el 
dipositari va informar els estats part que «mitjançant una 
Nota rebuda el 13 de gener de 2005 (transcorregut el ter-
mini de 90 dies que preveu el paràgraf 3 de l’article XV), el 
Regne d’Aràbia Saudita formula una reserva respecte de 
la inclusió d’«Aquilaria» spp. i de «Gyrinops» spp. en 
l’annex II de la Convenció. De conformitat amb la pràctica 
seguida en casos anàlegs pels dipositaris, i tenint en 
compte les circumstàncies, el Departament proposa als 
estats part rebre en dipòsit la reserva esmentada excepte 
en el cas que rebi objecció d’un estat part (ja sigui al 
mateix dipòsit o al procediment previst) dins el termini de 

noranta dies a partir de la data de la present Nota, és a dir, 
fins al 2 de maig de 2005.»

En virtut de l’objecció dels Estats Units d’Amèrica, no es 
pot rebre en dipòsit aquesta reserva d’Aràbia Saudita.

El 7 de juny de 2005 Malàisia retira la reserva formu-
lada el 17 de setembre de 2001 en relació amb la inclusió 
de «Gonysrylus» spp., reclassificada des de l’apèndix III a 
l’apèndix II de la Convenció.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 9 de febrer de 2007.–El secretari general tècnic 

del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Francisco 
Fernández Fábregas 
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 3691 RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2007, de la Direc-
ció General de Transports per Carretera, per la 
qual es rectifiquen els models oficials de certifi-
cats de capacitació professional que preveu 
l’annex A de l’Ordre de 28 de maig de  1999. 
(«BOE» 46, de 22-2-2007.)

L’Ordre de 28 de maig de 1999, per la qual es desplega 
el capítol I del títol II del Reglament de la Llei d’ordenació 
dels transports terrestres, en matèria d’expedició de certifi-
cats de capacitació professional, a l’annex A inclou el 
model oficial de certificat de capacitació professional. A la 
nota (1) a peu de pàgina de l’annex esmentat consten els 
distintius dels estats membres de la Unió Europea, i es fa 
referència expressa a cadascun. Com a conseqüència de 
l’adhesió posterior de nous estats es fa necessari modificar 
la dita nota incorporant així a l’ordenament intern els pre-
ceptes corresponents de les directives 2004/66/CE del Con-
sell, de 26 d’abril de 2004, per la qual s’adapten les directi-
ves 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE i 2003/59/CE del 
Parla ment Europeu i del Consell, i les directives 77/388/CEE, 
91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE i 2003/49/CE del Consell, 
en els àmbits de la lliure circulació de mercaderies, la lliure 
prestació de serveis, l’agricultura, la política de transports i 
la fiscalitat, com a conseqüència de l’adhesió de la Repú-
blica Txeca, Estònia, Xipre, Letònia, Lituània, Hongria, 
Malta, Polònia, Eslovènia i Eslovàquia, 2006/103/CE del 
Consell, de 20 de novembre de 2006, per la qual s’adapten 
determinades directives en l’àmbit de la política de trans-
port, amb motiu de l’adhesió de Bulgària i Romania.

En virtut d’això, aquesta Direcció General ha resolt:

La nota (1) a peu de pàgina de l’annex A de l’Ordre 
de 28 de maig de 1999, per la qual es desplega el capítol I 
del títol II del Reglament de la Llei d’ordenació dels trans-
ports terrestres, en matèria d’expedició de certificats de 
capacitació professional, se substitueix per la següent:

«(1) Distintiu de l’estat: (B) Bèlgica, (BG) Bulgària, (CZ) 
República Txeca, (DK) Dinamarca, (D) Alemanya, (EST) 
Estònia, (GR) Grècia, (E) Espanya, (F) França, (IRL) Irlanda, 
(I) Itàlia, (CY) Xipre, (LV) Letònia, (LT) Lituània, (L) Luxem-
burg, (H) Hongria, (M) Malta, (NL) Països Baixos, (A) Àus-
tria, (PL) Polònia, (P) Portugal, (RO) Romania, (SLO) Eslovè-
nia, (SK) Eslovàquia, (FIN) Finlàndia, (S) Suècia, (UK) Regne 
Unit.»

Madrid 25 de gener de 2007.–El director general de 
Transports per Carretera, Juan Miguel Sánchez García. 


