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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
5494

Reial decret 342/2010, de 19 de març, pel qual es modifica el Reial decret
664/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’alimentació d’ocells rapaços
necròfags amb subproductes animals no destinats a consum humà.

Mitjançant el Reial decret 664/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’alimentació
d’ocells rapaços necròfags amb subproductes animals no destinats a consum humà, s’ha
aplicat a Espanya la Decisió 2003/322/CE de la Comissió, de 12 de maig de 2003, sobre
l’aplicació de les disposicions del Reglament (CE) núm. 1774/2002 relatives a l’alimentació
de les espècies dels ocells necròfags amb determinats materials de la categoria 1.
El Reglament (CE) núm. 999/2001 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig
de 2001, pel qual s’estableixen disposicions per a la prevenció, el control i l’eradicació de
determinades encefalopaties espongiformes transmissibles, estableix a l’article 6 que els
estats membres que puguin demostrar d’acord amb determinats criteris la millora de la
seva situació epidemiològica, mitjançant la presentació d’una anàlisi de risc global, així
com la seva capacitat per determinar l’eficàcia de les mesures adoptades i garantir la
protecció de la salut humana i animal, poden sol·licitar una revisió dels seus programes
anuals de seguiment de l’encefalopatia espongiforme bovina.
El 20 de juny de 2008 es va publicar el Reglament (CE) núm. 571/2008 de la Comissió,
de 19 de juny de 2008, que modifica l’annex III del Reglament (CE) núm. 999/2001 del
Parlament Europeu i del Consell quant als criteris de revisió dels programes anuals de
seguiment de l’encefalopatia espongiforme bovina.
A partir d’aquest Reglament, Espanya va enviar la seva sol·licitud per a la revisió de
l’esmentat programa el 9 de setembre de 2008. En el document esmentat es demostra que
la situació epidemiològica del país ha millorat notablement, per la qual cosa es posa de
manifest l’eficàcia de les mesures de vigilància i control aplicades. D’altra banda, s’ha
realitzat una exhaustiva anàlisi de riscos, basada en indicadors epidemiològics proposats
per l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària; en aquesta anàlisi es posa de manifest
que un programa de seguiment revisat de l’encefalopatia espongiforme bovina també
garantiria la protecció de la salut de les persones i dels animals.
El grup d’experts de la Comissió i l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, que van
examinar la sol·licitud d’Espanya, conclouen que «el resultat de l’anàlisi de risc presentat
per Espanya, que segueix un estudi de cohorts, usant dos diferents escenaris tal com
descriu la Comissió i l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, indica que el nombre de
casos esperats per a cada un dels grups d’edat estudiats és més petit que un, tant en les
poblacions de bovins sans sacrificats per a consum humà, com en la població d’animals de
risc; i la possibilitat més alta de detectar nous casos positius és a partir del tram de 48-72
mesos». No hi ha cap indicació o evidència que s’hagi produït cap empitjorament de la
situació a Espanya.
D’acord amb això, mitjançant la Decisió 2008/908/CE de la Comissió, de 28 de novembre
de 2008, per la qual s’autoritzen determinats estats membres a revisar el seu programa
anual de seguiment de l’encefalopatia espongiforme bovina, es va possibilitar que a Espanya
i en altres estats membres es revisés el programa anual de seguiment per cobrir, com a
mínim, tots els bovins de més de 48 mesos d’edat. Posteriorment, la llista d’estats membres
s’ha ampliat mitjançant la Decisió 2009/719/CE de la Comissió, de 28 de setembre de 2009,
per la qual s’autoritzen determinats estats membres a revisar els seus programes anuals de
seguiment de l’encefalopatia espongiforme bovina, que ha derogat i substituït l’esmentada
Decisió 2008/908/CE, de la Comissió, de 28 de novembre de 2008.
Per aconseguir la completa adequació de les mesures seguides en vigilància de
l’encefalopatia espongiforme bovina, i sobre la base de l’anàlisi de risc realitzat, cal adequar

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 83

Dimarts 6 d'abril de 2010

Secc. I. Pàg. 2

l’edat de revisió dels animals bovins destinats a l’alimentació d’ocells rapaços necròfags
amb la de la resta de grups, a fi de la necessària uniformitat del programa de vigilància.
D’aquesta forma, de la mateixa manera que s’ha portat a terme la modificació dels límits
d’edat en funció de la qual s’han de fer les proves de detecció de l’encefalopatia
espongiforme bovina per als animals mitjançant l’Ordre PRE/1431/2009, de 29 de maig,
per la qual es modifica l’annex II del Reial decret 3454/2000, de 22 de desembre, pel qual
s’estableix i es regula el programa integral coordinat de vigilància i control de les
encefalopaties espongiformes transmissibles dels animals, depenent de si els animals
provenen o no d’estats membres inclosos en l’àmbit de la Decisió 2008/908/CE de la
Comissió, de 28 de novembre de 2008, es realitza la mateixa consideració per als destinats
a l’alimentació dels rapaços necròfags, en nom de la comentada uniformitat epidemiològica,
i ja es fa menció a la Decisió 2009/719/CE de la Comissió, de 28 de setembre de 2009.
Aquest Reial decret es dicta en virtut de l’habilitació que conté la disposició final
cinquena de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, i a l’empara de l’article 149.1,
regles 16a i 23a de la Constitució, per les quals s’atribueix a l’Estat la competència exclusiva
en matèria de bases i coordinació general de la sanitat i legislació bàsica sobre protecció
del medi ambient, respectivament.
En l’elaboració del present Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes i les
entitats més representatives dels sectors afectats.
En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí i de la
ministra de Sanitat i Política Social, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 19 de març de 2010,
DISPOSO:
Article únic. Modificació del Reial decret 664/2007, de 25 de maig, pel qual es regula
l’alimentació d’ocells rapaços necròfags amb subproductes animals no destinats a
consum humà.
El Reial decret 664/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’alimentació d’ocells
rapaços necròfags amb subproductes animals no destinats a consum humà, queda
modificat de la manera següent:
U. L’actual disposició final segona es passa a numerar com a tercera, i s’hi introdueix
una nova disposició final segona amb el contingut següent:
«Disposició final segona.

Facultat de modificació.

Es faculten els ministres de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, i el de Sanitat i
Política Social, per modificar, en l’àmbit de les seves respectives competències, el
contingut de l’annex per adaptar-lo a la normativa comunitària.»
Dos. Les lletres a) i b) de l’apartat 1 de la part I de l’annex se substitueixen per les
següents:
«a) Cadàvers sencers, encara que continguin material especificat de risc,
d’animals de les espècies ovina i cabruna de menys de 18 mesos d’edat, i, en el cas
de l’espècie bovina, de les edats següents:
1r De menys de 48 mesos si es tracta d’animals nascuts a Espanya o nascuts
a la resta de països recollits a l’annex de la Decisió 2009/719/CE de la Comissió, de
28 de setembre de 2009, per la qual s’autoritzen determinats estats membres a
revisar els seus programes anuals de seguiment de l’encefalopatia espongiforme
bovina, sacrificats inicialment per a consum humà o sacrificats en el marc de
l’execució del Reial decret 2611/1996, de 20 de desembre, pel qual es regulen els
programes nacionals d’eradicació de malalties dels animals, sempre que en aquest
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últim cas no presentin signes clínics de la malaltia, i que finalment es destinin per a
l’alimentació dels necròfags regulats en aquesta norma.
2n De menys de 30 mesos d’edat si es tracta d’animals nascuts en països no
recollits a l’annex de la Decisió 2009/719/CE de la Comissió, de 28 de setembre de
2009, sacrificats inicialment per a consum humà o sacrificats en el marc de l’execució
del Reial decret 2611/1996, de 20 de desembre, pel qual es regulen els programes
nacionals d’eradicació de malalties dels animals, sempre que en aquest últim cas no
presentin signes clínics de la malaltia.
3r En la resta dels casos, de menys de 36 mesos d’edat si es tracta d’animals
nascuts a Espanya o nascuts a la resta de països recollits a l’annex de la Decisió
2009/719/CE de la Comissió, de 28 de setembre de 2009, i de menys de 24 mesos
d’edat si han nascut en països no recollits a l’esmentat annex.
b) Cadàvers sencers d’animals de l’espècie bovina encara que continguin
material especificat de risc, sempre que s’hagi realitzat una prova ràpida de diagnòstic
d’encefalopatia espongiforme transmissible amb resultat negatiu, en funció de les
edats següents:
1r Animals sacrificats de manera normal per al consum humà o animals
sacrificats en el marc de l’execució del Reial decret 2611/1996, de 20 de desembre,
sempre que no presentin signes clínics de la malaltia, més grans de 48 mesos
d’edat si es tracta d’animals nascuts a Espanya o nascuts a la resta de països
recollits a l’annex de la Decisió 2009/719/CE de la Comissió, de 28 de setembre
de 2009, i més grans de 30 mesos si han nascut en països no recollits a l’esmentat
annex.
2n En la resta dels casos, més grans de 36 mesos d’edat si es tracta d’animals
nascuts a Espanya o nascuts en la resta de països recollits a l’annex de la Decisió
2009/719/CE de la Comissió, de 28 de setembre de 2009, i més grans de 24 mesos
si han nascut en països no recollits a l’esmentat annex.»
Disposició final única. Entrada en vigor.
El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 19 de març de 2010.
JUAN CARLOS R.
La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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