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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
7372 Ordre AAA/1205/2014, d’11 de juliol, per la qual es modifica l’annex I 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.

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 d’execució 2014/19/UE, de la Comissió, de 6 de febrer de 2014, per la 
qual es modifica l’annex I 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, considera que 
no s’han de seguir aplicant mesures de protecció contra Diabrotica virgifera virgifera Le 
Conte, de conformitat amb la Directiva 2000/29/CE, atès que no hi ha mesures factibles 
per a la seva eradicació o per evitar de manera efectiva que se segueixi propagant però 
si, hi ha mètodes de control eficaços i sostenibles capaços de minimitzar l’impacte 
d’aquest organisme en el rendiment del blat de moro l’organisme esmentat. A la vista 
d’això, la Directiva d’execució estableix que no ha de continuar constant com a organisme 
nociu en la Directiva 2000/29/CE, per la qual cosa n’ha modificat l’annex I en 
conseqüència.

És procedent, per tant, la seva incorporació al nostre ordenament a través de la 
modificació corresponent de l’annex I 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 ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per adaptar els 
annexos d’aquest a les modificacions que s’hi introdueixin 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, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex I 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.

L’annex I 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, queda modificat de la manera següent:

En la part A, secció II, lletra a), se suprimeix el punt 0.1 Diabrotica virgifera 
virgifera Le Conte.
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Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al dret espanyol la Directiva d’execució 2014/19/
UE, de la Comissió, de 6 de febrer de 2014, per la qual es modifica l’annex I 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’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 11 de juliol de 2014.–La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
Isabel García Tejerina.
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