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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
18975 Ordre ARM/3196/2009, de 26 de novembre, per la qual es modifiquen els 

annexos II a V 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’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 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, va incorporar a 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 a 
la Comunitat d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals i contra la seva 
propagació a l’interior de la Comunitat.

La Directiva 2009/118/CE, de la Comissió, de 9 de setembre de 2009, per la qual es 
modifiquen els annexos II a V de la Directiva 2000/29/CE del Consell, relativa a les mesures 
de protecció contra la introducció a la Comunitat d’organismes nocius per als vegetals o 
productes vegetals i contra la seva propagació a l’interior de la Comunitat, ha establert una 
modificació en el règim fitosanitari aplicable a l’entrada i circulació de determinats vegetals 
i productes vegetals a la Comunitat, i, per tant, és procedent la seva incorporació al nostre 
ordenament a través de la corresponent modificació dels annexos II a V del Reial decret 
58/2005, de 21 de gener.

Així mateix, i havent estat efectuada una correcció d’errors de la Directiva 2008/109/CE de 
la Comissió, de 28 de novembre de 2008, per la qual es modifica l’annex IV de la Directiva 
2000/29/CE del Consell («Diari Oficial de la Unió Europea» L 129, de 28 de maig de 2009), 
es procedeix a modificar el Reial decret 58/2005, de 21 de gener, per incorporar-hi el 
contingut de l’esmentada correcció.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’habilitació que estableix la disposició final 
segona del Reial decret esmentat, per la qual es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, actual ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, per adaptar-ne els 
annexos a les modificacions que hi siguin introduïdes mitjançant disposicions 
comunitàries.

En l’elaboració d’aquesta disposició han estat consultades les comunitats autònomes 
i les entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació dels annexos II a V 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.

Els annexos II a V 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 de la manera següent:

U. La part B de l’annex II queda modificada de la manera següent:

a) A la lletra b), punt 2, a la tercera columna «Zones protegides», se suprimeix el text 
«A [Burgenland, Caríntia, Baixa Àustria, Tirol (districte administratiu de Lienz), Estíria, 
Viena]»;

b) A la lletra c), punt 0.1, a la tercera columna «Zones protegides», se suprimeix el 
text «EL (Creta i Lesbos)».
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Dos. La part B de l’annex III queda modificada de la manera següent:

a) Al punt 1, a la segona columna «Zones protegides», se suprimeix el text «A 
[Burgenland, Caríntia, Baixa Àustria, Tirol (districte administratiu de Lienz), Estíria, 
Viena]»;

b) Al punt 2, a la segona columna «Zones protegides», se suprimeix el text «A 
[Burgenland, Caríntia, Baixa Àustria, Tirol (districte administratiu de Lienz), Estíria, 
Viena]».

Tres. L’annex IV queda modificat de la manera següent:

a) La part A es modifica de la manera següent:

1r A la secció I, punt 2, al primer guió de la columna de la dreta, el text «han d’estar 
escorçades amb l’excepció d’un nombre indeterminat de trossos d’escorça, sempre que 
el seu gruix sigui inferior a 3 cm (independentment de la longitud) o, en cas que el seu 
gruix sigui superior a 3 cm, sempre que la seva superfície sigui igual o inferior a 50 cm2», 
se substitueix per «han d’estar escorçades excepte qualsevol nombre de trossos 
d’escorça d’una amplada inferior a 3 cm (independentment de la seva longitud) o, en cas 
que la seva amplada sigui superior a 3 cm, d’una superfície igual o inferior a 50 cm2».

2n A la secció I, punt 8, al primer guió de la columna de la dreta, el text «ha d’estar 
escorçada amb excepció d’un nombre indeterminat de trossos d’escorça, sempre que el 
seu gruix sigui inferior a 3 cm (independentment de la seva longitud) o, en cas que el seu 
gruix sigui superior a 3 cm, sempre que la superfície sigui igual o inferior a 50 cm2», se 
substitueix per «ha d’estar escorçada amb excepció de qualsevol nombre de trossos 
d’escorça d’una amplada inferior a 3 cm (independentment de la seva longitud) o, en cas 
que la seva amplada sigui superior a 3 cm, d’una superfície igual o inferior a 50 cm2».

3r A la secció I, punt 16.5, a la primera frase de la segona columna «Requisits 
especials», se suprimeix el text «els punts 2 i 3 de la part B de l’annex III».

4t A la secció I, punt 46, a la primera frase de la segona columna «Requisits especials», 
se suprimeix el número «45».

b) La part B es modifica de la manera següent:

1r Als punts 1, 2, 3, 4, 5 i 6, a la primera frase de la segona columna «Requisits 
especials», el text «els punts 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 7 de la secció I de la part A» se 
substitueix per «els punts 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 de la secció I de la part A de 
l’annex IV»,

2n Als punts 6.3 i 14.9, a la tercera columna «Zones protegides», se suprimeix el text 
«EL (Creta i Lesbos)»,

3r Al punt 14.9, a la tercera columna «Zones protegides», se suprimeix el text 
«DK»,

4t Al punt 21, a la tercera columna «Zones protegides», se suprimeix el text «A 
[Burgenland, Caríntia, Baixa Àustria, Tirol (districte administratiu de Lienz), Estíria, 
Viena]»,

5è Al punt 21.3, a la tercera columna «Zones protegides», se suprimeix el text «A 
[Burgenland, Caríntia, Baixa Àustria, Tirol (districte administratiu de Lienz), Estíria, 
Viena]».

Quatre. L’annex V queda modificat de la manera següent:

a) A la part A, punt I.1.7, lletra b), a la primera columna del quadre «Codi NC», el codi 
«ex44013090» se substitueix per «ex44013080»;

b) A la part B, punt I.6, lletra b), la quarta entrada, relativa a les serradures, se 
substitueix per la següent:
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«ex44013040 Serradures, sense aglomerar en forma de boles, 
briquetes, troncs o formes similars»;

c) A la part B, punt I.6, lletra b), a la primera columna del quadre «Codi NC», el codi 
«ex44013090» se substitueix per «ex44013080».

Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al dret espanyol la Directiva 2009/118/CE, de la 
Comissió, de 9 de setembre de 2009, per la qual es modifiquen els annexos II a V de la 
Directiva 2000/29/CE del Consell, relativa a les mesures de protecció contra la introducció 
a la Comunitat d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals i contra la seva 
propagació a l’interior de la Comunitat.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’1 de desembre de 2009.

Madrid, 26 de novembre de 2009.–La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, 
Elena Espinosa Mangana.

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


