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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
3372 Ordre ARM/462/2010, de 23 de febrer, per la qual es modifiquen els annexos 

II, III i 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’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 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 2010/1/UE de la Comissió, de 8 de gener de 2010, per la qual es modifiquen 
els annexos II, III i IV 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 modificat la 
situació de certes zones a Itàlia i Suïssa respecte de l’organisme nociu Erwinia amylovora 
(Burr.) Winsl. et al., i és procedent, per tant, incorporar-la al nostre ordenament a través de 
la modificació corresponent dels annexos II, III i IV del Reial decret 58/2005, de 21 de 
gener.

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 de la present 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, III i 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’exportació i trànsit cap a països tercers.

Els annexos II, III i 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’exportació i trànsit cap a països tercers, queden modificats de la manera següent:

U. A la lletra b), punt 2, de la part B de l’annex II, el text de la tercera columna, relativa 
a les zones protegides respecte de l’organisme nociu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et 
al., se substitueix pel següent:

«E, EE, F (Còrsega), IRL, I (Abruços, Apúlia, Basilicata, Calàbria, Campània, Emília-
Romanya [províncies de Parma i Piacenza], Friül-Venècia Júlia, Laci, Ligúria, Llombardia 
[excepte la província de Màntua], les Marques, Molise, Piemont, Sardenya, Sicília, Toscana, 
Úmbria, Vall d’Aosta, Vèneto [excepte les províncies de Rovigo i Venècia, els municipis de 
Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana a la 
província de Pàdua, i la zona situada al sud de l’autopista A4 a la província de Verona]), 
LV, LT, P, SI (excepte les regions de Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska), SK (excepte 
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els municipis de Blahová, Horné Mýto i Okoč [districte de Dunajská Streda], Hronovce i 
Hronské Kľačany [districte de Levice], Málinec [districte de Poltár], Hrhov [districte de 
Rožňava],Veuľké Ripňany [districte de Topol’čany], Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše 
i Zatín [districte de Trebišov]), FI, UK (Irlanda del Nord, illa de Man i illes del Canal de la 
Mànega).»

Dos. La part B de l’annex III queda modificada de la manera següent:

a) Al punt 1, el text de la segona columna, relatiu a les zones protegides, se substitueix 
pel següent: 

«E, EE, F (Còrsega), IRL, I (Abruços, Apúlia, Basilicata, Calàbria, Campània, Emília-
Romanya [províncies de Parma i Piacenza], Friül-Venècia Júlia, Laci, Ligúria, Llombardia 
[excepte la província de Màntua], les Marques, Molise, Piemont, Sardenya, Sicília, Toscana, 
Úmbria, Vall d’Aosta, Vèneto [excepte les províncies de Rovigo i Venècia, els municipis de 
Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana a la 
província de Pàdua, i la zona situada al sud de l’autopista A4 a la província de Verona]), 
LV, LT, P, SI (excepte les regions de Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska), SK (excepte 
els municipis de Blahová, Horné Mýto i Okoč [districte de Dunajská Streda], Hronovce i 
Hronské Kľačany [districte de Levice], Málinec [districte de Poltár], Hrhov [districte de 
Rožňava],Veuľké Ripňany [districte de Topolčany], Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše 
i Zatín [districte de Trebišov]), FI, UK (Irlanda del Nord, illa de Man i illes del Canal de la 
Mànega.»

b) Al punt 2, el text de la segona columna, relatiu a les zones protegides, se substitueix 
pel següent:

« E, EE, F (Còrsega), IRL, I (Abruços, Apúlia, Basilicata, Calàbria, Campània, Emília-
Romanya [províncies de Parma i Piacenza], Friül-Venècia Júlia, Laci, Ligúria, Llombardia 
[excepte la província de Màntua], les Marques, Molise, Piemont, Sardenya, Sicília, Toscana, 
Úmbria, Vall d’Aosta, Vèneto [excepte les províncies de Rovigo i Venècia, els municipis de 
Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana a la 
província de Pàdua, i la zona situada al sud de l’autopista A4 a la província de Verona]), 
LV, LT, P, SI (excepte les regions de Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska), SK (excepte 
els municipis de Blahová, Horné Mýto i Okoč [districte de Dunajská Streda], Hronovce i 
Hronské Kľačany [districte de Levice], Málinec [districte de Poltár], Hrhov [districte de 
Rožňava],Veuľké Ripňany [districte de Topolčany], Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše 
i Zatín [districte de Trebišov]), FI, UK (Irlanda del Nord, illa de Man i illes del Canal de la 
Mànega).»

Tres. La part B de l’annex IV queda modificat de la manera següent:

a) El punt 21 queda modificat de la manera següent:

1r A la columna segona, la lletra c) se substitueix per la següent:

«c) els vegetals són originaris del cantó suís de Valais, o»

2n El contingut de la tercera columna, relativa a les zones protegides, se substitueix 
pel següent:

«E, EE, F (Còrsega), IRL, I (Abruços, Apúlia, Basilicata, Calàbria, Campània, Emília-
Romanya [províncies de Parma i Piacenza], Friül-Venècia Júlia, Laci, Ligúria, Llombardia 
[excepte la província de Màntua], les Marques, Molise, Piemont, Sardenya, Sicília, Toscana, 
Úmbria, Vall d’Aosta, Vèneto [excepte les províncies de Rovigo i Venècia, els municipis de 
Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana a la 
província de Pàdua, i la zona situada al sud de l’autopista A4 a la província de Verona]), 
LV, LT, P, SI (excepte les regions de Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska), SK (excepte 
els municipis de Blahová, Horné Mýto i Okoč [districte de Dunajská Streda], Hronovce i 
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Hronské Kľačany [districte de Levice], Málinec [districte de Poltár], Hrhov [districte de 
Rožňava],Veuľké Ripňany [districte de Topolčany], Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše 
i Zatín [districte de Trebišov]), FI, UK (Irlanda del Nord, illa de Man i illes del Canal de la 
Mànega).» 

b) El punt 21.3 queda modificat de la manera següent:

1r A la columna segona, la lletra b) se substitueix per la següent:

«b) són originaris del cantó suís de Valais, o»

2n El contingut de la tercera columna, relativa a les zones protegides, se substitueix 
pel següent:

«E, EE, F (Còrsega), IRL, I (Abruços, Apúlia, Basilicata, Calàbria, Campània, Emília-
Romanya [províncies de Parma i Piacenza], Friül-Venècia Júlia, Laci, Ligúria, Llombardia 
[excepte la província de Màntua], les Marques, Molise, Piemont, Sardenya, Sicília, Toscana, 
Úmbria, Vall d’Aosta, Vèneto [excepte les províncies de Rovigo i Venècia, els municipis de 
Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana a la 
província de Pàdua, i la zona situada al sud de l’autopista A4 a la província de Verona]), 
LV, LT, P, SI (excepte les regions de Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska), SK (excepte 
els municipis de Blahová, Horné Mýto i Okoč [districte de Dunajská Streda], Hronovce i 
Hronské Kľačany [districte de Levice], Málinec [districte de Poltár], Hrhov [districte de 
Rožňava],Veuľké Ripňany [districte de Topolčany], Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše 
i Zatín [districte de Trebišov]), FI, UK (Irlanda del Nord, illa de Man i illes del Canal de la 
Mànega).»

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

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al dret espanyol la Directiva 2010/1/UE de la 
Comissió, de 8 de gener de 2010, per la qual es modifiquen els annexos II, III i IV 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 març de 2010.

Madrid, 23 de febrer de 2010.–La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, Elena 
Espinosa Mangana.
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