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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
9668 Ordre AAA/1703/2014, de 18 de setembre, per la qual es modifiquen els 

annexos I, II, III, IV i 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 d’execució 2014/78/UE, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, per la 
qual es modifiquen els annexos I, II, III, IV i 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, considera que cal dur a terme certes modificacions quant a la menció que es 
fa a la directiva d’alguns organismes nocius als annexos I i II en coherència amb el nivell 
de risc i la situació d’aquests a la Unió Europea, així com dur a terme certes modificacions 
dels requisits especials que figuren a l’annex IV. D’altra banda, s’han d’introduir certs 
requisits d’inspecció per a vegetals i productes vegetals que han de figurar, per tant, a 
l’annex V. Així mateix, cal adequar la Directiva al que reflecteix l’última revisió de la 
NIMF 15 de la FAO, així com adaptar les denominacions d’alguns organismes nocius a la 
denominació científica revisada. També es considera que cal adaptar les disposicions de 
la Directiva 2000/29/CE relatives al nematode del quist de la patata als requisits de la 
Directiva 2007/33/CE del Consell. Finalment, la modificació reflecteix certs canvis relatius 
a zones protegides de la Unió Europea respecte a alguns organismes nocius.

D’altra banda, la Directiva d’execució 2014/83/UE, de la Comissió, de 25 de juny de 
2014, per la qual es modifiquen els annexos I, II, III, IV i 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, considera necessari efectuar canvis addicionals pel que fa a les 
zones protegides de la Unió Europea respecte a alguns organismes nocius, i modificar la 
denominació científica de l’organisme nociu Ceratocystis fimbriata pel de Ceraticystis 
platani, alhora que es revisen algunes disposicions relatives a aquest organisme nociu.

A més, escau incorporar al Reial decret la correcció d’errors de la Directiva 2000/29/
CE publicada al Diari Oficial de la Unió Europea del passat 27 de juny.

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

En l’elaboració d’aquesta disposició s’han consultat 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 dels annexos I, II, III, IV i V del Reial decret 58/2005, de 21 de 
gener, pel qual s’adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió al territori 
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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 I, II, III, IV i 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. L’annex I es modifica de la manera següent:  

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

1r  La secció I es modifica de la manera següent: 

- a la lletra a), després del punt 1, s’insereix el punt 1.1 següent: 
«1.1. Agrilus anxius Gory», 

- a la lletra a), després del punt 1.1, s’insereix el punt 1.2 següent: 
«1.2. Agrilus planipennis Fairmaire», 

- a la lletra a), després del punt 1.2, s’insereix el punt 1.3 següent: 
«1.3. Anthonomus eugenii Cano», 

- a la lletra a), després del punt 10.4, s’insereix el punt 10.5 següent: 
«10.5. Diaphorina citri Kuway», 

- a la lletra b), abans del punt 1, s’insereix el punt 0.1 següent: 
«0.1. Candidatus Liberibacter spp., agent causant de l’huanglongbing o greening dels 
cítrics»,  

- a la lletra c), se suprimeix el punt 9, 
 
2n  La secció II es modifica de la manera següent: 

- a la lletra a), abans del punt 0.1, s’insereix el punt 0.01 següent: 
«0.01. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.», 

- a la lletra a), després del punt 9, s’insereix el punt 10 següent: 
«10. Trioza erytreae Del Guercio», 

- a la lletra b), al punt 2, el text «Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith» se substitueix 
per «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.», 
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b) La lletra a) de la part B es modifica de la manera següent: 
 
1r  El punt 1 se substitueix pel text següent: 
 

«1. Bemisia tabaci Genn. 
(poblacions europees) 

IRL, P [Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre 
Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (municipis 
d’Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da 
Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche i Torres 
Vedras) i Trás-os-Montes], UK, S, FIN» 

 
 

2n  Després del punt 1.1, s’insereix el punt 1.2 següent: 
 

«1.2. Dryocosmus kuriphilus 
Yasumatsu 

IRL, P, UK» 

 
3r  Després del punt 4, s’insereix el punt 5 següent:  
 

«5. Thaumatopoea 
processionea L. 

IRL i UK (excepte les entitats locals de Barnet; Brent; 
Bromley; Camden; City of London; City of 
Westminster; Croydon; Ealing; Elmbridge District; 
Epsom and Ewell District; Hackney; Hammersmith & 
Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; 
Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon 
Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; 
Richmond Upon Thames; Runnymede District; Slough; 
South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; 
Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; i West 
Berkshire)»  

Dos. L’annex II es modifica de la manera següent: 
 

a) La part A es modifica de la manera següent: 
 
1r  La secció I es modifica de la manera següent: 

- la lletra a) es modifica de la manera següent:  
- se suprimeix el punt 1.1, 
- se suprimeix el punt 8, 
- se suprimeix el punt 10, 
- se suprimeix el punt 31, 

- a la lletra b), se suprimeix el punt 1, 
- a la lletra c), se suprimeix el punt 7, 
- al punt 5.1 de la lletra d), el text de la columna de la dreta «Lycopersicon 

lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» se substitueix per «Solanum lycopersicum L.», 
 
2n  La secció II es modifica de la manera següent: 

- a la lletra b): al punt 2, el text de la columna de la dreta «Lycopersicon lycopersicum 
(L.) Karsten ex Farw.» se substitueix per «Solanum lycopersicum L.», i al punt 9, el 
text de la columna de la dreta «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» se 
substitueix per «Solanum lycopersicum L.» 

- a la lletra c), el punt 1 se substitueix pel text següent: 

«1. Ceratocystis platani (J. 
M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.  

Vegetals de Platanus L., destinats a la plantació, 
excepte les llavors, i fusta de Platanus L., inclosa la 
fusta que no conserva la seva superfície arrodonida 
natural» 
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-  la lletra d) es modifica de la manera següent: 

- se suprimeix el punt 5, 
- al punt 15, el text de la columna de la dreta «Lycopersicon lycopersicum (L.) 

Karsten ex Farw.» se substitueix per «Solanum lycopersicum L.», 
- al punt 16, el text de la columna de la dreta «Lycopersicon lycopersicum (L.) 

Karsten ex Farw.» se substitueix per «Solanum lycopersicum L.», 
 
b) La part B es modifica de la manera següent: 

 
1r  A la lletra a) del punt 6 de la lletra a), el text de la tercera columna, relativa a les zones protegides, se 

substitueix pel text següent: 
«EL, IRL, UK» 

 
2n  Al punt 2 de la lletra b), el text de la tercera columna, relativa a les zones protegides, se substitueix pel 
text següent: 

«E [excepte les comunitats autònomes d’Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, 
Extremadura, Múrcia, Navarra i la Rioja, i la província de Guipúscoa (País Basc)], les 
comarques de l’Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà, de la província d’Alacant, i els municipis 
d’Alboraig i Turís, de la província de València (Comunitat Valenciana), EE, F (Còrsega), IRL 
(excepte la ciutat de Galway), I [Abruços, Apúlia, Basilicata, Calàbria, Campània, Emília-
Romanya (províncies de Parma i Piacenza), Laci, Ligúria, Llombardia (excepte les 
províncies de Màntua i Sondrio), 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 [excepte els municipis de Babtai i K dainiai (regió de Kaunas)], P, SI [excepte les regions 
de Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska, i els municipis de Lendava i Renče-Vogrsko (al 
sud de l’autopista H4)], SK [excepte els municipis de Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, 
Topoľníky i Trhová Hradská (districte de Dunajská Streda), Hronovce i Hronské Kľačany 
(districte de Levice), Dvory nad Žitavou (districte de Nové Zámky), Málinec (districte de 
Poltár), Hrhov (districte de Rožňava), Veľké Ripňany (districte de Topoľčany), Kazimír, 
Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (districte de Trebišov)], FIN, UK (Irlanda del Nord, illa 
de Man i illes del Canal).» 

 
3r  A la part B, lletra c), s’insereix el punt següent abans del punt 0.1: 

 
«0.0.1. Ceratocystis 

platani (J. M. 
Walter) Engelbr. 
& T. C. Harr. 

Vegetals de Platanus L., destinats a la 
plantació, excepte les llavors, i fusta de 
Platanus L., inclosa la fusta que no 
conserva la seva superfície arrodonida 
natural 

UK» 

 
4t  A la lletra c), el punt 0.1, se substitueix pel text següent: 

«0.1. Cryphonectria 
parasitica 
(Murrill) Barr. 

Fusta, exclosa la fusta que ha estat 
escorçada, l’escorça aïllada i els 
vegetals destinats a la plantació de 
Castanea Mill. 

CZ, IRL, 
S, UK» 

5è  La lletra d) es modifica de la manera següent: 

- al punt 1, el text de la tercera columna, relativa a les zones protegides, se substitueix 
pel text següent: 

«EL (excepte les unitats perifèriques d’Argòlida i La Canea), M, P (excepte Algarve i 
Madeira)», 
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- al punt 2, el text de la tercera columna, relativa a les zones protegides, se substitueix 
pel text següent: 
«CZ, FR [Alsàcia, Xampanya-Ardenes, Picardia (departament de l’Aisne), Illa de 
França (municipis de Citry, Nanteuil-sur-Marne i Saâcy-sur-Marne) i Lorena], I (Apúlia, 
Basilicata i Sardenya)», 
 

Tres. La part B de l’annex III es modifica de la manera següent: 
 

a) al punt 1, el text de la segona columna, relativa a les zones protegides, se substitueix pel text 
següent:  
«E [excepte les comunitats autònomes d’Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, 
Múrcia, Navarra i la Rioja, i la província de Guipúscoa (País Basc)], les comarques de l’Alt 
Vinalopó i el Vinalopó Mitjà, de la província d’Alacant, i els municipis d’Alboraig i Turís, de la 
província de València (Comunitat Valenciana), EE, F (Còrsega), IRL (excepte la ciutat de Galway), 
I [Abruços, Apúlia, Basilicata, Calàbria, Campània, Emília-Romanya (províncies de Parma i 
Piacenza), Laci, Ligúria, Llombardia (excepte les províncies de Màntua i Sondrio), 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 [excepte els municipis de Babtai i Kėdainiai (regió de Kaunas)], P, SI 
[excepte les regions de Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska, i els municipis de Lendava i 
Renče-Vogrsko (al sud de l’autopista H4)], SK [excepte els municipis de Blahová, Čenkovce, 
Horné Mýto, Okoč, Topoľníky i Trhová Hradská (districte de Dunajská Streda), Hronovce i Hronské 
Kľačany (districte de Levice), Dvory nad Žitavou (districte de Nové Zámky), Málinec (districte de 
Poltár), Hrhov (districte de Rožňava), Veľké Ripňany (districte de Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, 
Malý Horeš, Svätuše i Zatín (districte de Trebišov)], FIN, UK (Irlanda del Nord, illa de Man i illes del 
Canal).» 

 
b) al punt 2, el text de la segona columna, relativa a les zones protegides, se substitueix pel text 

següent:  
«E [excepte les comunitats autònomes d’Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, 
Múrcia, Navarra i la Rioja, i la província de Guipúscoa (País Basc)], les comarques de l’Alt 
Vinalopó i el Vinalopó Mitjà, de la província d’Alacant, i els municipis d’Alboraig i Turís, de la 
província de València (Comunitat Valenciana), EE, F (Còrsega), IRL (excepte la ciutat de Galway), 
I [Abruços, Apúlia, Basilicata, Calàbria, Campània, Emília-Romanya (províncies de Parma i 
Piacenza), Laci, Ligúria, Llombardia (excepte les províncies de Màntua i Sondrio), 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 en la 
província de Verona)], LV, LT [excepte els municipis de Babtai i Kėdainiai (regió de Kaunas)], P, SI 
[excepte les regions de Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska, i els municipis de Lendava i 
Renče-Vogrsko (al sud de l’autopista H4)], SK [excepte els municipis de Blahová, Čenkovce, 
Horné Mýto, Okoč, Topoľníky i Trhová Hradská (districte de Dunajská Streda), Hronovce i Hronské 
Kľačany (districte de Levice), Dvory nad Žitavou (districte de Nové Zámky), Málinec (districte de 
Poltár), Hrhov (districte de Rožňava), Veľké Ripňany (districte de Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, 
Malý Horeš, Svätuše i Zatín (districte de Trebišov)], FIN, UK (Irlanda del Nord, illa de Man i illes del 
Canal).» 

 
Quatre. L’annex IV es modifica de la manera següent: 
 

a) la part A es modifica de la manera següent: 
 
1r  La secció I es modifica de la manera següent: 

- el punt 1.1 se substitueix pel text següent:  
«1.1. Estigui o no inclosa als codis 

NC de la part B de l’annex V, 
fusta de coníferes (Coniferales), 

Declaració oficial que la fusta ha estat 
sotmesa a un procés adequat de:  
a) tractament tèrmic per assolir una 
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excepte la de Thuja L. i Taxus 
L., que no sigui en forma de: 

 - encenalls, partícules, 
serradures, residus o material 
de deixalla obtinguts 
totalment o parcialment 
d’aquestes coníferes, 

 - embalatges de fusta en forma 
de calaixos, caixes, gàbies, 
tambors i envasos similars, 
palets, caixes palets i altres 
plataformes per a càrrega, 
collarins per a palets, fustes 
d’estibar, utilitzats o no per al 
transport de mercaderies de 
tot tipus, excepte fustes 
d’estibar per subjectar 
enviaments de fusta, fets de 
fusta del mateix tipus i de la 
mateixa qualitat que la fusta 
de l’enviament i que 
compleixin els mateixos 
requisits fitosanitaris de la 
Unió que la fusta de 
l’enviament, 

 - fusta de Libocedrus 
decurrens Torr., quan hi hagi 
proves que, en el tractament 
o processament per a llapis, 
la fusta ha estat sotmesa a un 
tractament tèrmic adequat a fi 
d’assolir una temperatura 
mínima de 82 ºC en un 
període de set a vuit dies, 
però inclosa la que no ha 
conservat la seva superfície 
arrodonida natural, originària 
de Canadà, Xina, Japó, 
República de Corea, Mèxic, 
Taiwan i Estats Units, països 
en què es té constància de 
l’existència de 
Bursaphelenchus xylophilus 
(Steiner et Bührer) Nickle et 
al.  
 

temperatura mínima de 56 °C 
durant un mínim de 30 minuts 
continus en tot el perfil de la fusta 
(inclòs el nucli), la qual cosa s’ha 
d’acreditar estampant la marca 
“HT” a la fusta o a l’embalatge, 
segons l’ús en vigor, i als 
certificats recollits a l’incís ii de 
l’apartat 1 de l’article 13,  

 o 
b) fumigació amb un producte 

aprovat segons el procediment 
establert a l’apartat 2 de l’article 
18, la qual cosa s’ha d’acreditar 
indicant als certificats recollits a 
l’incís ii) de l’apartat 1 de l’article 
13 l’ingredient actiu, la 
temperatura mínima de la fusta, 
l’índex (g/m3) i el temps 
d’exposició (h),  

 o 
c) impregnació química a pressió 

amb un producte aprovat segons 
el procediment establert a 
l’apartat 2 de l’article 18, la qual 
cosa s’ha d’acreditar indicant als 
certificats recollits a l’incís ii) de 
l’apartat 1 de l’article 13 
l’ingredient actiu, la pressió (psi o 
kPa) i la concentració (%), 

i  
declaració oficial que, després del 
tractament i fins a sortir del país que 
va expedir la declaració, la fusta s’ha 
transportat fora de la temporada de 
vol del vector Monochamus, tenint en 
compte un marge de seguretat de 4 
setmanes addicionals al principi i al 
final de la temporada de vol prevista, 
o, excepte en el cas de la fusta 
escorçada, amb una protecció que 
garanteixi que la infestació per 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner 
et Bührer) nickle et al. o pel seu 
vector no ha estat possible.», 

- el punt 1.2 se substitueix pel text següent:  
«1.2. Estigui o no inclosa als codis 

NC de la part B de l’annex V, 
fusta de coníferes (Coniferales) 
en forma de:  

 - encenalls, partícules, 
serradures, residus o 
material de deixalla obtinguts 
totalment o parcialment 
d’aquestes coníferes,  

 originària de Canadà, Xina, 

Declaració oficial que la fusta ha estat 
sotmesa a un procés adequat de:  
a) tractament tèrmic per assolir una 

temperatura mínima de 56 °C 
durant un mínim de 30 minuts 
continus en tot el perfil de la fusta 
(inclòs el nucli), la qual cosa s’ha 
d’indicar als certificats recollits a 
l’incís ii) de l’apartat 1 de l’article 
13, 
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Japó, República de Corea, 
Mèxic, Taiwan i Estats Units, 
països en què es té constància 
de l’existència de 
Bursaphelenchus xylophilus 
(Steiner et Bührer) Nickle et al.  

 o 
b) fumigació amb un producte 

aprovat segons el procediment 
establert a l’apartat 2 de l’article 
18, la qual cosa s’ha d’acreditar 
indicant als certificats recollits a 
l’incís ii) de l’apartat 1 de l’article 
13 l’ingredient actiu, la 
temperatura mínima de la fusta, 
l’índex (g/m3) i el temps 
d’exposició (h), 

 
i 
declaració oficial que, després del 
tractament i fins a sortir del país que 
va expedir la declaració, la fusta s’ha 
transportat fora de la temporada de 
vol del vector Monochamus, tenint en 
compte un marge de seguretat de 4 
setmanes addicionals al principi i al 
final de la temporada de vol prevista, 
o, excepte en el cas de la fusta 
escorçada, amb una protecció que 
garanteixi que la infestació per 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner 
et Bührer) nickle et al. o pel seu 
vector no ha estat possible.», 

- el punt 1.3 se substitueix pel text següent:  
«1.3. Estigui o no inclosa als codis 

NC de la part B de l’annex V, 
fusta de Thuja L. i Taxus L. que 
no sigui en forma de: 

 - encenalls, partícules, 
serradures, residus o 
material de deixalla obtinguts 
totalment o parcialment 
d’aquestes coníferes, 

 - embalatges de fusta en 
forma de calaixos, caixes, 
gàbies, tambors i envasos 
similars, palets, caixes palets 
i altres plataformes per a 
càrrega, collarins per a 
palets, fustes d’estibar, 
utilitzats o no per al transport 
de mercaderies de tot tipus, 
excepte fustes d’estibar per 
subjectar enviaments de 
fusta, fets de fusta del 
mateix tipus i de la mateixa 
qualitat que la fusta de 
l’enviament i que compleixin 
els mateixos requisits 
fitosanitaris de la Unió que la 
fusta de l’enviament, 

 però inclosa la fusta que no ha 
conservat la seva superfície 

Declaració oficial que la fusta:  
a) ha estat escorçada,  
 o 
b) ha estat sotmesa a un procés 

d’assecatge en forn, amb un 
programa adequat de temps i 
temperatura, fins a aconseguir un 
grau d’humitat inferior al 20%, 
expressat com a percentatge de 
matèria seca, la qual cosa s’ha 
d’acreditar estampant la marca 
“kiln-dried” o “KD” (assecatge en 
forn), o una altra marca 
reconeguda internacionalment, a 
la fusta o al seu embalatge, 
segons l’ús en vigor,  

 o 
c) ha estat sotmesa a un tractament 

tèrmic adequat per assolir una 
temperatura mínima de 56 °C 
durant un mínim de 30 minuts 
continus en tot el perfil de la fusta 
(inclòs el nucli), la qual cosa s’ha 
d’acreditar estampant la marca 
“HT” a la fusta o a l’embalatge, 
segons l’ús en vigor, i als 
certificats recollits a l’incís ii de 
l’apartat 1 de l’article 13, 

 o 
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arrodonida natural, originària 
de Canadà, Xina, Japó, 
República de Corea, Mèxic, 
Taiwan i Estats Units, països 
en què es té constància de 
l’existència de 
Bursaphelenchus xylophilus 
(Steiner et Bührer) Nickle et al. 

d) ha estat sotmesa a un procés 
adequat de fumigació amb un 
producte aprovat segons el 
procediment establert a l’apartat 
2 de l’article 18, la qual cosa s’ha 
d’acreditar indicant als certificats 
recollits a l’incís ii) de l’apartat 1 
de l’article 13 l’ingredient actiu, la 
temperatura mínima de la fusta, 
l’índex (g/m3) i el temps 
d’exposició (h), 

 
 
 
 o 
e) ha estat sotmesa a un 

procediment adequat 
d’impregnació química a pressió 
amb un producte aprovat segons 
el procediment establert a 
l’apartat 2 de l’article 18, la qual 
cosa s’ha d’acreditar indicant als 
certificats recollits a l’incís ii) de 
l’apartat 1 de l’article 13 
l’ingredient actiu, la pressió (psi o 
kPa) i la concentració (%).», 

- se suprimeix el punt 1.4, 
- el punt 1.5 se substitueix pel text següent:  

«1.5. Estigui o no inclosa als codis 
NC de la part B de l’annex V, 
fusta de coníferes (Coniferales), 
que no sigui en forma de: 

 - encenalls, partícules, 
serradures, residus o material 
de deixalla obtinguts 
totalment o parcialment 
d’aquestes coníferes, 

 - embalatges de fusta en forma 
de calaixos, caixes, gàbies, 
tambors i envasos similars, 
palets, caixes palets i altres 
plataformes per a càrrega, 
collarins per a palets, fustes 
d’estibar, utilitzats o no per al 
transport de mercaderies de 
tot tipus, excepte fustes 
d’estibar per subjectar 
enviaments de fusta, fets de 
fusta del mateix tipus i de la 
mateixa qualitat que la fusta 
de l’enviament i que 
compleixin els mateixos 
requisits fitosanitaris de la 
Unió que la fusta de 
l’enviament, 

 però inclosa la que no ha 
conservat la seva superfície 

Declaració oficial que la fusta:  
a) és originària de zones de les 

quals se sap que estan lliures de: 
 - Monochamus spp. (espècies 

no europees),  
 - Pissodes spp. (espècies no 

europees), 
 - Scolytidae spp. (espècies no 

europees).  
 La zona s’ha d’indicar als 

certificats recollits a l’incís ii) de 
l’apartat 1 de l’article 13, a 
l’apartat “Lloc d’origen”, 

 o 
 b) ha estat escorçada i no té 

perforacions causades per cucs 
del gènere Monochamus spp. 
(espècies no europees), 
definides, a aquests efectes, com 
aquelles el diàmetre de les quals 
és superior a 3 mm,  

 o 
c) ha estat sotmesa a un procés 

d’assecatge en forn, amb un 
programa adequat de temps i 
temperatura, fins a aconseguir un 
grau d’humitat inferior al 20%, 
expressat com a percentatge de 
matèria seca, la qual cosa s’ha 
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arrodonida habitual, originària 
de Rússia, Kazakhstan i 
Turquia. 

d’acreditar estampant la marca 
“kiln-dried” o “KD” (assecatge en 
forn), o una altra marca 
reconeguda internacionalment, a 
la fusta o al seu embalatge, 
segons l’ús en vigor,  

 o 
d) ha estat sotmesa a un tractament 

tèrmic adequat per assolir una 
temperatura mínima de 56 °C 
durant un mínim de 30 minuts 
continus en tot el perfil de la fusta 
(inclòs el nucli), la qual cosa s’ha 
d’acreditar estampant la marca 
“HT” a la fusta o a l’embalatge, 
segons l’ús en vigor, i als 
certificats recollits a l’incís ii de 
l’apartat 1 de l’article 13, 

 o 
e) ha estat sotmesa a un procés 

adequat de fumigació amb un 
producte aprovat segons el 
procediment establert a l’apartat 
2 de l’article 18, la qual cosa s’ha 
d’acreditar indicant als certificats 
recollits a l’incís ii) de l’apartat 1 
de l’article 13 l’ingredient actiu, la 
temperatura mínima de la fusta, 
l’índex (g/m3) i el temps 
d’exposició (h),  

 o 
f) ha estat sotmesa a un 

procediment adequat 
d’impregnació química a pressió 
amb un producte aprovat segons 
el procediment establert a 
l’apartat 2 de l’article 18, la qual 
cosa s’ha d’acreditar indicant als 
certificats recollits a l’incís ii) de 
l’apartat 1 de l’article 13 
l’ingredient actiu, la pressió (psi o 
kPa) i la concentració (%).», 

- el punt 1.6 se substitueix pel text següent:  
«1.6. Estigui o no inclosa als codis 

NC de la part B de l’annex V, 
fusta de coníferes 
(Coniferales), que no sigui en 
forma de: 

 - encenalls, partícules, 
serradures, residus o 
material de deixalla obtinguts 
totalment o parcialment 
d’aquestes coníferes, 

 - embalatges de fusta en 
forma de calaixos, caixes, 
gàbies, tambors i envasos 
similars, palets, caixes palets 

Declaració oficial que la fusta:  
a) ha estat escorçada i no té 

perforacions causades per cucs 
del gènere Monochamus spp. 
(espècies no europees), 
definides, a aquests efectes, com 
aquelles el diàmetre de les quals 
és superior a 3 mm,  

 o 
b) ha estat sotmesa a un procés 

d’assecatge en forn, amb un 
programa adequat de temps i 
temperatura, fins a aconseguir un 
grau d’humitat inferior al 20%, 
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i altres plataformes per a 
càrrega, collarins per a 
palets, fustes d’estibar, 
utilitzats o no per al transport 
de mercaderies de tot tipus, 
excepte fustes d’estibar per 
subjectar enviaments de 
fusta, fets de fusta del 
mateix tipus i de la mateixa 
qualitat que la fusta de 
l’enviament i que compleixin 
els mateixos requisits 
fitosanitaris de la Unió que la 
fusta de l’enviament, 

 però inclosa la que no ha 
conservat la seva superfície 
arrodonida habitual, originària 
de països tercers, excepte de: 

 - Rússia, Kazakhstan i 
Turquia,  

 - països europeus,  
 Canadà, Xina, Japó, 

República de Corea, Mèxic, 
Taiwan i Estats Units, països 
en què es té constància de 
l’existència de 
Bursaphelenchus xylophilus 
(Steiner et Bührer) Nickle et 
al.  

expressat com a percentatge de 
matèria seca, la qual cosa s’ha 
d’acreditar estampant la marca 
“kiln-dried” o “KD” (assecatge en 
forn), o una altra marca 
reconeguda internacionalment, a 
la fusta o al seu embalatge, 
segons l’ús en vigor,  

 o 
c) ha estat sotmesa a un procés 

adequat de fumigació amb un 
producte aprovat segons el 
procediment establert a l’apartat 
2 de l’article 18, la qual cosa s’ha 
d’acreditar indicant als certificats 
recollits a l’incís ii) de l’apartat 1 
de l’article 13 l’ingredient actiu, la 
temperatura mínima de la fusta, 
l’índex (g/m3) i el temps 
d’exposició (h),  

 o 
d) ha estat sotmesa a un 

procediment adequat 
d’impregnació química a pressió 
amb un producte aprovat segons 
el procediment establert a 
l’apartat 2 de l’article 18, la qual 
cosa s’ha d’acreditar indicant als 
certificats recollits a l’incís ii) de 
l’apartat 1 de l’article 13 
l’ingredient actiu, la pressió (psi o 
kPa) i la concentració (%),  

 o 
e) ha estat sotmesa a un tractament 

tèrmic adequat per assolir una 
temperatura mínima de 56 °C 
durant un mínim de 30 minuts 
continus en tot el perfil de la fusta 
(inclòs el nucli), la qual cosa s’ha 
d’acreditar estampant la marca 
“HT” a la fusta o a l’embalatge, 
segons l’ús en vigor, i als 
certificats recollits a l’incís ii de 
l’apartat 1 de l’article 13.», 

- a la columna de la dreta del punt 1.7, la lletra e) se substitueix pel text següent: 
«e) ha estat sotmesa a un tractament tèrmic adequat per assolir una temperatura 

mínima de 56 °C durant un mínim de 30 minuts continus en tot el perfil de la 
fusta (inclòs el nucli), la qual cosa s’ha d’indicar als certificats recollits a l’incís ii) 
de l’apartat 1 de l’article 13, 

- el punt 2 se substitueix pel text següent:  
«2. Embalatges de fusta en forma 

de calaixos, caixes, gàbies, 
tambors i envasos similars, 
palets, caixes palets i altres 
plataformes per a càrrega, 
collarins per a palets, fustes 

Els embalatges de fusta: 
- s’han de sotmetre a un 

dels tractaments aprovats 
que s’especifiquen a 
l’annex I de la Norma 
internacional per a 
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d’estibar, utilitzats o no per al 
transport de mercaderies de tot 
tipus, excepte la fusta bruta 
d’un gruix igual o inferior a 
6 mm, la fusta transformada 
produïda per encolatge, calor o 
pressió, o per una combinació 
d’aquests mètodes, i les fustes 
d’estibar per subjectar 
enviaments de fusta, fets de 
fusta del mateix tipus i de la 
mateixa qualitat que la fusta de 
l’enviament i que compleixin els 
mateixos requisits fitosanitaris 
de la Unió que la fusta de 
l’enviament, procedents de 
països tercers, excepte de 
Suïssa. 

mesures fitosanitàries 
núm. 15 de la FAO, 
“Reglamentació de 
l’embalatge de fusta 
utilitzat en el comerç 
internacional”, i 

- han de dur la marca 
especificada a l’annex II de 
la Norma Internacional 
esmentada, que indiqui 
que l’embalatge de fusta 
ha estat sotmès a un 
tractament fitosanitari 
aprovat de conformitat 
amb aquesta Norma.», 

- al punt 2.1, el text de la columna de l’esquerra se substitueix pel text següent:  
«Fusta d’Acer saccharum Marsh., inclosa la que no ha conservat la seva superfície 
arrodonida habitual, que no sigui en forma de: 
– fusta destinada a la producció de xapa, 
– encenalls, partícules, serradures, residus o material de deixalla, 
– embalatges de fusta en forma de calaixos, caixes, gàbies, tambors i envasos 

similars, palets, caixes palets i altres plataformes per a càrrega, collarins per a 
palets, fustes d’estibar, utilitzats o no per al transport de mercaderies de tot 
tipus, excepte fustes d’estibar per subjectar enviaments de fusta, fets de fusta 
del mateix tipus i de la mateixa qualitat que la fusta de l’enviament i que 
compleixin els mateixos requisits fitosanitaris de la Unió que la fusta de 
l’enviament, 

originària d’Estats Units i Canadà.», 
- el punt 2.3 se substitueix pel text següent: 

«2.3. Estigui o no inclosa als codis 
NC de l’annex V, part B, fusta 
de Fraxinus L., Juglans 
ailantifolia Carr., Juglans 
mandshurica Maxim., Ulmus 
davidiana Planch. i Pterocarya 
rhoifolia Siebold & Zucc., que 
no sigui en forma de: 

 - encenalls, partícules, 
serradures, residus o 
material de deixalla obtinguts 
totalment o parcialment 
d’aquests arbres, 

 - embalatges de fusta en 
forma de calaixos, caixes, 
gàbies, tambors i envasos 
similars, palets, caixes palets 
i altres plataformes per a 
càrrega, collarins per a 
palets, fustes d’estibar, 
utilitzats o no per al transport 
de mercaderies de tot tipus, 
excepte fustes d’estibar per 
subjectar enviaments de 

Declaració oficial que: 
a) la fusta és originària d’una 

zona declarada lliure 
d’Agrilus planipennis 
Fairmaire de conformitat 
amb el procediment recollit 
a l’article 18, apartat 2; el 
nom de la zona ha de 
figurar al certificat 
fitosanitari recollit a l’incís 
ii) de l’apartat 1 de l’article 
13, 

 o 
b) l’escorça i, almenys, 2,5 

cm de l’albeca exterior 
s’han eliminat en una 
instal·lació autoritzada i 
supervisada pel servei 
fitosanitari nacional, 

 o 
c) la fusta ha estat sotmesa a 

un procés de radiació 
ionitzant per assolir una 
dosi mínima absorbida d’1 
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fusta, fets de fusta del 
mateix tipus i de la mateixa 
qualitat que la fusta de 
l’enviament i que compleixin 
els mateixos requisits 
fitosanitaris de la Unió que la 
fusta de l’enviament, 

 però inclosa la que no ha 
conservat la seva superfície 
arrodonida habitual, així com el 
mobiliari i altres objectes fets 
de fusta sense tractar, 

 originària de Canadà, Xina, 
República Democràtica Popular 
de Corea, Japó, Mongòlia, 
República de Corea, Rússia, 
Taiwan i Estats Units. 

kGy en tota la seva 
extensió.», 

- el punt 2.4 se substitueix pel text següent: 
«2.4. Estigui o no inclosa als codis 

NC de l’annex V, part B, fusta 
en forma d’encenalls, 
partícules, serradures, residus 
o material de deixalla obtinguts 
totalment o parcialment de 
Fraxinus L., Juglans ailantifolia 
Carr., Juglans mandshurica 
Maxim., Ulmus davidiana 
Planch. i Pterocarya rhoifolia 
Siebold & Zucc., originària de 
Canadà, Xina, República 
Democràtica Popular de Corea, 
Japó, Mongòlia, República de 
Corea, Rússia, Taiwan i Estats 
Units. 

Declaració oficial que la fusta 
és originària d’una zona 
declarada lliure d’Agrilus 
planipennis Fairmaire de 
conformitat amb el 
procediment recollit a l’article 
18, apartat 2; el nom de la 
zona ha de figurar al certificat 
fitosanitari recollit a l’incís ii) de 
l’apartat 1 de l’article 13.», 
 

- el punt 2.5 se substitueix pel text següent: 
«2.5. Estiguin o no inclosos als codis 

NC de la part B de l’annex V, 
escorça aïllada i objectes fets 
d’escorça de Fraxinus L., 
Juglans ailantifolia Carr., 
Juglans mandshurica Maxim., 
Ulmus davidiana Planch. i 
Pterocarya rhoifolia Siebold & 
Zucc. originaris de Canadà, 
Xina, República Democràtica 
Popular de Corea, Japó, 
Mongòlia, República de Corea, 
Rússia, Taiwan i Estats Units. 

Declaració oficial que l’escorça 
és originària d’una zona 
declarada lliure d’Agrilus 
planipennis Fairmaire de 
conformitat amb el 
procediment recollit a l’article 
18, apartat 2; el nom de la 
zona ha de figurar al certificat 
fitosanitari recollit a l’incís ii) de 
l’apartat 1 de l’article 13.», 
 

- al punt 3, el text de la columna de l’esquerra se substitueix pel text següent:  
«Fusta de Quercus L. que no sigui en forma de: 
– encenalls, partícules, serradures, residus o material de deixalla, 
– barrils, cisternes, tines i altres manufactures de boteria i les seves parts, de 

fusta, incloses les dogues, sempre que hi hagi proves documentals que, en el 
procés de producció o fabricació, la fusta s’ha sotmès a un tractament tèrmic 
fins a assolir una temperatura mínima de 176 °C durant 20 minuts, 
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– embalatges de fusta en forma de calaixos, caixes, gàbies, tambors i envasos 
similars, palets, caixes palets i altres plataformes per a càrrega, collarins per a 
palets, fustes d’estibar, utilitzats o no per al transport de mercaderies de tot 
tipus, excepte fustes d’estibar per subjectar enviaments de fusta, fets de fusta 
del mateix tipus i de la mateixa qualitat que la fusta de l’enviament i que 
compleixin els mateixos requisits fitosanitaris de la Unió que la fusta de 
l’enviament, 

però inclosa la que no ha conservat la seva superfície arrodonida habitual, originària 
d’Estats Units.  

- després del punt 3, s’insereixen els punts 4.1, 4.2 i 4.3 següents: 
«4.1. Estigui o no inclosa als codis 

NC de la part B de l’annex V, 
fusta de Betula L. que no sigui 
en forma de: 

 - encenalls, partícules, 
serradures, residus o 
material de deixalla obtinguts 
totalment o parcialment 
d’aquests arbres, 

 - embalatges de fusta en 
forma de calaixos, caixes, 
gàbies, tambors i envasos 
similars, palets, caixes palets 
i altres plataformes per a 
càrrega, collarins per a 
palets, fustes d’estibar, 
utilitzats o no per al transport 
de mercaderies de tot tipus, 
excepte fustes d’estibar per 
subjectar enviaments de 
fusta, fets de fusta del 
mateix tipus i de la mateixa 
qualitat que la fusta de 
l’enviament i que compleixin 
els mateixos requisits 
fitosanitaris de la Unió que la 
fusta de l’enviament, 

 però inclosa la que no ha 
conservat la seva superfície 
arrodonida habitual, així com el 
mobiliari i altres objectes fets 
de fusta sense tractar, 
originaris de Canadà i Estats 
Units, països en què es té 
constància de l’existència 
d’Agrilus anxius Gory. 

Declaració oficial que: 
a) l’escorça i, almenys, 2,5 

cm de l’albeca exterior 
s’han eliminat en una 
instal·lació autoritzada i 
supervisada pel servei 
fitosanitari nacional, 

 o 
b) la fusta ha estat sotmesa a 

un procés de radiació 
ionitzant per assolir una 
dosi mínima absorbida d’1 
kGy. 
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4.2. Estiguin o no inclosos als codis 
NC de la part B de l’annex V, 
encenalls, partícules, 
serradures, residus o material 
de deixalla obtinguts totalment o 
parcialment de Betula L. 

Declaració oficial que la fusta 
és originària d’un país del qual 
se sap que està lliure d’Agrilus 
anxius Gory. 
 

4.3. Estiguin o no inclosos als codis 
NC de la part B de l’annex V, 
escorça i objectes fets 
d’escorça de Betula L. originaris 
de Canadà i Estats Units, 
països en què es té constància 
de l’existència d’Agrilus anxius 
Gory. 

Declaració oficial que l’escorça 
no conté fusta.», 
 

- el punt 5 se substitueix pel text següent:  

«5. Fusta de Platanus L., excepte la que es 
presenti en forma d’estelles, partícules, 
serradures, encenalls, residus o material 
de deixalla, però inclosa la que no 
conservi la seva superfície arrodonida 
habitual, originària d’Armènia, Estats 
Units o Suïssa. 

Declaració oficial que la fusta s’ha sotmès a 
un procés d’assecatge en forn, amb un 
programa adequat de temps i temperatura, 
fins a aconseguir un grau d’humitat inferior al 
20% expressat com a percentatge de matèria 
seca, la qual cosa s’ha d’acreditar estampant 
la marca “kiln-dried” o “KD” (assecatge en 
forn), o una altra marca reconeguda 
internacionalment, a la fusta o al seu 
embalatge, segons l’ús comercial en vigor.» 

 
- al punt 6, el text de la columna de l’esquerra se substitueix pel text següent:  

«Fusta de Populus L. que no sigui en forma de: 
– encenalls, partícules, serradures, residus o material de deixalla, 
– embalatges de fusta en forma de calaixos, caixes, gàbies, tambors i envasos 

similars, palets, caixes palets i altres plataformes per a càrrega, collarins per a 
palets, fustes d’estibar, utilitzats o no per al transport de mercaderies de tot 
tipus, excepte fustes d’estibar per subjectar enviaments de fusta, fets de fusta 
del mateix tipus i de la mateixa qualitat que la fusta de l’enviament i que 
compleixin els mateixos requisits fitosanitaris de la Unió que la fusta de 
l’enviament,  

però inclosa la que no ha conservat la seva superfície arrodonida habitual, originària 
de països del continent americà.», 

- El punt 7.1 se substitueix pels nous punts 7.1.1 i 7.1.2 següents: 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 232  Dimecres 24 de setembre de 2014  Secc. I. Pàg. 15

 
 
 
 

 

«7.1.1 Estigui inclosa o no a la llista de codis 
NC de la part B de l’annex V, fusta en 
forma d’estelles, partícules, serradures, 
encenalls, residus o material de 
deixalla, obtinguda totalment o 
parcialment a partir de: 
- Acer saccharum Marsh., originària 

d’Estats Units i Canadà,  
- Populus L., originària del continent 

americà. 

Declaració oficial que la fusta:  
a) ha estat produïda a partir de fusta en 

rotlle escorçada, 
o bé 

b) ha estat sotmesa a un procés 
d’assecatge en forn, amb un programa 
adequat de temps i temperatura, fins a 
aconseguir un grau d’humitat inferior al 
20%, expressat com a percentatge de 
matèria seca, 
o bé 

c) ha estat sotmesa a un procés adequat 
de fumigació amb un producte aprovat 
de conformitat amb el procediment 
recollit a l’article 18, apartat 2. La 
fumigació s’ha d’acreditar indicant als 
certificats recollits a l’article 13, apartat 
1, incís ii), l’ingredient actiu, la 
temperatura mínima de la fusta, l’índex 
(g/m³) i el temps d’exposició (h), 
o bé 

d) ha estat sotmesa a un tractament tèrmic 
adequat a fi d’assolir una temperatura 
mínima de 56 °C durant un mínim de 30 
minuts seguits en tot el perfil de la fusta 
(inclòs el seu centre), fet del qual cal 
deixar constància als certificats a què es 
refereix l’article 13, punt 1, incís ii). 

7.1.2 Estigui inclosa o no a la llista de codis 
NC de la part B de l’annex V, fusta en 
forma d’estelles, partícules, serradures, 
encenalls, residus o material de 
deixalla, obtinguda totalment o 
parcialment a partir de: 

- Platanus L. originària d’Armènia, Estats 
Units o Suïssa. 

Declaració oficial que la fusta:  
a) ha estat sotmesa a un procés 
d’assecatge en forn, amb un programa 
adequat de temps i temperatura, fins a 
aconseguir un grau d’humitat inferior al 20%, 
expressat com a percentatge de matèria seca, 
o bé 
b) ha estat sotmesa a un procés adequat 
de fumigació amb un producte aprovat de 
conformitat amb el procediment recollit a 
l’article 18, apartat 2, la qual cosa s’ha 
d’acreditar indicant als certificats recollits a 
l’article 13, apartat 1, incís ii), l’ingredient actiu, 
la temperatura mínima de la fusta, l’índex 
(g/m³) i el temps d’exposició (h), 
o bé 
c) ha estat sotmesa a un tractament tèrmic 
adequat a fi d’assolir una temperatura mínima 
de 56 °C durant un mínim de 30 minuts 
seguits en tot el perfil de la fusta (inclòs el seu 
centre), fet del qual cal deixar constància als 
certificats a què es refereix l’article 13, punt 1, 
incís ii).» 

 
- a la columna de la dreta del punt 7.2, la lletra c) se substitueix pel text següent: 

«c) ha estat sotmesa a un tractament tèrmic adequat per assolir una temperatura 
mínima de 56 °C durant un mínim de 30 minuts continus en tot el perfil de la 
fusta (inclòs el nucli), la qual cosa s’ha d’indicar als certificats recollits a l’incís ii) 
de l’apartat 1 de l’article 13.», 
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- al punt 7.3, el text de la columna de la dreta se substitueix pel text següent: 
«Declaració oficial que l’escorça aïllada:  
a) ha estat sotmesa a un procés adequat de fumigació amb un 

producte aprovat segons el procediment establert a l’apartat 2 
de l’article 18, la qual cosa s’ha d’acreditar indicant als 
certificats recollits a l’incís ii) de l’apartat 1 de l’article 13 
l’ingredient actiu, la temperatura mínima de l’escorça, l’índex 
(g/m3) i el temps d’exposició (h),  
o 

b)  ha estat sotmesa a un tractament tèrmic adequat per assolir 
una temperatura mínima de 56 °C durant un mínim de 30 
minuts continus en tot el perfil de l’escorça (inclòs el nucli), la 
qual cosa s’ha d’indicar als certificats recollits a l’incís ii) de 
l’apartat 1 de l’article 13, 

i 
declaració oficial que, després del tractament i fins a sortir del país que va expedir la 
declaració, l’escorça s’ha transportat fora de la temporada de vol del vector 
Monochamus, tenint en compte un marge de seguretat de 4 setmanes addicionals al 
principi i al final de la temporada de vol prevista o amb una protecció que garanteixi 
que la infestació per Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) nickle et al. o pel 
seu vector no ha estat possible.», 

- se suprimeix el punt 8, 
- el punt 11.4 se substitueix pel text següent: 

«11.4. Vegetals de Fraxinus L., 
Juglans ailantifolia Carr., 
Juglans mandshurica Maxim., 
Ulmus davidiana Planch. i 
Pterocarya rhoifolia Siebold & 
Zucc., exclosos els fruits i les 
llavors, però incloses les 
branques tallades amb o 
sense fullatge, originaris de 
Canadà, Xina, República 
Democràtica Popular de 
Corea, Japó, Mongòlia, 
República de Corea, Rússia, 
Taiwan i Estats Units. 

Declaració oficial que els 
vegetals són originaris d’una 
zona declarada lliure d’Agrilus 
planipennis Fairmaire de 
conformitat amb el procediment 
recollit a l’article 18, apartat 2; el 
nom de la zona ha de figurar al 
certificat fitosanitari recollit a 
l’incís ii) de l’apartat 1 de l’article 
13.», 

- després del punt 11.4, s’insereix el punt 11.5 següent: 
«11.5. Vegetals de Betula L., 

exclosos els fruits i les llavors, 
però incloses les branques 
tallades de Betula L. amb o 
sense fullatge. 

Declaració oficial que els 
vegetals són originaris d’un país 
del qual se sap que està lliure 
d’Agrilus anxius Gory.», 

- el punt 12 se substitueix pel següent:  
«12. Vegetals de Platanus 

L., destinats a la 
plantació, excepte les 
llavors, originaris 
d’Armènia, Estats 
Units o Suïssa. 

Declaració oficial que no s’han observat símptomes de 
Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. a 
la parcel·la de producció ni als voltants des de l’inici de 
l’últim cicle complet de vegetació.» 

 
- se suprimeixen els punts 15 i 16, 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 232  Dimecres 24 de setembre de 2014  Secc. I. Pàg. 17

 
 
 
 

 

- després del punt 18, s’insereixen els punts 18.1, 18.2 i 18.3 següents: 
«18.1. Vegetals d’Aegle Corrêa, 

Aeglopsis Swingle, Afraegle 
Engl, Atalantia Corrêa, 
Balsamocitrus Stapf, 
Burkillanthus Swingle, 
Calodendrum Thunb., 
Choisya Kunth, Clausena 
Burm. f., Limonia L., 
Microcitrus Swingle., Murraya 
J. Koenig ex L., Pamburus 
Swingle, Severinia Ten., 
Swinglea Merr., Triphasia 
Lour. i Vepris Comm., 
exclosos els fruits (però 
incloses les llavors); i les 
llavors de Citrus L., Fortunella 
Swingle i Poncirus Raf., i els 
seus híbrids, originaris de 
països tercers.  

Sense perjudici de les 
disposicions aplicables als 
vegetals dels punts 18.2 i 18.3 
de la secció I de la part A de 
l’annex IV, declaració oficial que 
els vegetals són originaris d’un 
país declarat lliure de 
Candidatus Liberibacter spp., 
agent causant de 
l’huanglongbing o greening dels 
cítrics, de conformitat amb el 
procediment recollit a l’article 
18, apartat 2. 

«18.2. Vegetals de Casimiroa La 
Llave, Clausena Burm. f., 
Vepris Comm, Zanthoxylum 
L., excepte els fruits i les 
llavors, originaris de països 
tercers.  

Sense perjudici de les 
disposicions aplicables als 
vegetals dels punts 18.1 i 18.3 
de la secció I de la part A de 
l’annex IV, declaració oficial 
que: 
a) els vegetals són originaris 

d’un país lliure de Trioza 
erytreae Del Guercio, 

 o 
b) els vegetals són originaris 

d’una zona lliure de Trioza 
erytreae Del Guercio, 
expedida pel servei 
fitosanitari nacional de 
conformitat amb les Normes 
internacionals per a 
mesures fitosanitàries i 
esmentada al certificat 
recollit a l’incís ii) de 
l’apartat 1 de l’article 13 
d’aquesta Directiva sota 
l’epígraf “Declaració 
addicional”.  

«18.3. Vegetals d’Aegle Corrêa, 
Aeglopsis Swingle, Afraegle 
Engl., Amyris P. Browne, 
Atalantia Corrêa, 
Balsamocitrus Stapf, Choisya 
Kunth, Citropsis Swingle & 
Kellerman, Clausena Burm. f., 
Eremocitrus Swingle, 
Esenbeckia Kunth., 
Glycosmis Corrêa, Limonia L., 
Merrillia Swingle, Microcitrus 
Swingle, Murraya J. Koenig 

Sense perjudici de les 
disposicions aplicables als 
vegetals dels punts 18.1 i 18.2 
de la secció I de la part A de 
l’annex IV, declaració oficial 
que: 
a) els vegetals són originaris 

d’un país lliure de 
Diaphorina citri Kuway,  

 o 
b) els vegetals són originaris 

d’una zona lliure de 
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ex L., Naringi Adans., 
Pamburus Swingle, Severinia 
Ten., Swinglea Merr., 
Tetradium Lour., Toddalia 
Juss., Triphasia Lour., Vepris 
Comm. i Zanthoxylum L., 
excepte els fruits i les llavors, 
originaris de països tercers. 

Diaphorina citri Kuway, 
expedida pel servei 
fitosanitari nacional de 
conformitat amb les Normes 
internacionals per a 
mesures fitosanitàries i 
esmentada al certificat 
recollit a l’incís ii) de 
l’apartat 1 de l’article 13 
d’aquesta Directiva sota 
l’epígraf “Declaració 
addicional”.», 

- a les lletres aa) i bb) del punt 25.4, el text «Pseudomanas solanacearum (Smith) 
Smith» se substitueix per «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.», 

- a la columna de la dreta del punt 25.4.1, el text «Pseudomonas solanacearum (Smith) 
Smith» se substitueix per «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.», 

- a la columna de l’esquerra del punt 25.6, el text «Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw.» se substitueix per «Solanum lycopersicum L.», 

- el punt 25.7 se substitueix pel text següent: 

«25.7. Vegetals de Capsicum 
annuum L., Solanum 
lycopersicum L., Musa L., 
Nicotiana L. i Solanum 
melongena L., destinats a 
la plantació, excloses les 
llavors, originaris de 
països en què es té 
constància de l’existència 
de Ralstonia 
solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. 

Sense perjudici de les disposicions 
aplicables als vegetals recollits als 
punts 11 i 13 de la part A de l’annex 
III i als punts 25.5 i 25.6 de la secció 
I de la part A de l’annex IV, quan 
escaigui, declaració oficial que:  
a) els vegetals són originaris de 

zones que s’ha comprovat que 
estan lliures de Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi 
et al.,  

 
 
 
 o 
b) no s’han observat símptomes de 

Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. en els vegetals 
de la parcel·la de producció des 
de l’inici de l’últim cicle de 
vegetació complet.», 

- el punt 27.1 se substitueix pel text següent: 

«27.1. Vegetals de 
Dendranthema (DC.) Des 
Moul., Dianthus L. i 
Pelargonium l’Hérit. ex 
Ait., destinats a la 
plantació, excloses les 
llavors. 

Declaració oficial que: 
aa) els vegetals són originaris d’una 

zona lliure d’Helicoverpa 
armigera (Hübner) i Spodoptera 
littoralis (Boisd.), expedida pel 
servei fitosanitari nacional de 
conformitat amb les Normes 
internacionals per a mesures 
fitosanitàries pertinents,  

 o 
a) no s’han observat indicis 

d’Helicoverpa armigera 
(Hübner) ni Spodoptera littoralis 
(Boisd.) a la parcel·la de 
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producció des de l’inici de l’últim 
cicle de vegetació complet, 

 o 
b) els vegetals han estat sotmesos 

a un tractament adequat per 
protegir-los dels organismes 
esmentats.», 

- el punt 27.2 se substitueix pel text següent: 
«27.2. Vegetals de 

Dendranthema (DC.) Des 
Moul., Dianthus L. i 
Pelargonium l’Hérit. ex 
Ait., excloses les llavors. 

Sense perjudici dels requisits 
aplicables als vegetals del punt 27.1 
de la secció I de la part A de l’annex 
IV, declaració oficial que: 
aa) els vegetals són originaris d’una 

zona lliure de Spodoptera 
eridania (Cramer), Spodoptera 
frugiperda Smith i Spodoptera 
litura (Fabricius), expedida pel 
servei fitosanitari nacional de 
conformitat amb les Normes 
internacionals per a mesures 
fitosanitàries pertinents, 

 o 
a) no s’han observat símptomes de 

Spodoptera eridania (Cramer), 
Spodoptera frugiperda Smith ni 
Spodoptera litura (Fabricius) a 
la parcel·la de producció des de 
l’inici de l’últim cicle de 
vegetació complet, 

 o 
b) els vegetals han estat sotmesos 

a un tractament adequat per 
protegir-los dels organismes 
esmentats.», 

- a la columna de l’esquerra del punt 28.1, el text «Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw.» se substitueix per «Solanum lycopersicum L.», 

- a la columna de la dreta del punt 32.1, després de la lletra c), s’afegeix la lletra d) 
següent: 

«o 
d) procedeixen de material vegetal (explantació) lliure de Liriomyza sativae 

(Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch); es cultiven in vitro, en un mitjà 
estèril i en condicions estèrils que exclouen la possibilitat d’infestació per 
Liriomyza sativae (Blanchard) o Amauromyza maculosa (Malloch); i es 
transporten en contenidors transparents en condicions estèrils.», 

- a la columna de la dreta del punt 32.3, després de la lletra c), s’afegeix la lletra d) 
següent:  

«o 
d) procedeixen de material vegetal (explantació) lliure de Liriomyza huidobrensis 

(Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess); es cultiven in vitro, en un mitjà estèril i 
en condicions estèrils que exclouen la possibilitat d’infestació per Liriomyza 
huidobrensis (Blanchard) o Liriomyza trifolii (Burgess); i es transporten en 
contenidors transparents en condicions estèrils.»,  
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- el punt 33 se substitueix pel text següent: 

«33. Vegetals amb arrels 
plantats o destinats a la 
plantació i cultivats a l’aire 
lliure. 

Declaració oficial que: 
a) se sap de la parcel·la de 

producció que està lliure de 
Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus (Spieckermann et 
Kotthoff) Davis et al. i 
Synchytrium endobioticum 
(Schilbersky) Percival, 

 i 
b) els vegetals procedeixen d’un 

camp del qual se sap que està 
lliure de Globodera pallida 
(Stone) Behrens i Globodera 
rostochiensis (Wollenweber) 
Behrens.»,  

- a la columna de la dreta del punt 36.1, després de la lletra c), s’afegeix la lletra d) 
següent: 

«o 
d) procedeixen de material vegetal (explantació) lliure de Thrips palmi Karny; es 

cultiven in vitro, en un mitjà estèril i en condicions estèrils que exclouen la 
possibilitat d’infestació per Thrips palmi Karny; i es transporten en contenidors 
transparents en condicions estèrils.»,  

- després del punt 36.2, s’insereix el punt 36.3 següent: 
«36.3. Fruits de Capsicum L. 

originaris de Belize, Costa 
Rica, República 
Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Hondures, 
Jamaica, Mèxic, 
Nicaragua, Panamà, 
Puerto Rico, Estats Units i 
la Polinèsia Francesa, 
països en què es té 
constància de l’existència 
d’Anthonomus eugenii 
Cano. 

Declaració oficial que els fruits: 
a) són originaris d’una zona lliure 

d’Anthonomus eugenii Cano, 
expedida pel servei fitosanitari 
nacional de conformitat amb les 
Normes internacionals per a 
mesures fitosanitàries i 
esmentada al certificat recollit a 
l’incís ii) de l’apartat 1 de l’article 
13 d’aquesta Directiva sota 
l’epígraf “Declaració addicional”, 

 o 
b) són originaris d’una parcel·la de 

producció lliure d’Anthonomus 
eugenii Cano i declarada lliure 
d’Anthonomus eugenii Cano 
arran d’inspeccions oficials 
efectuades almenys una vegada 
al mes durant els dos mesos 
anteriors a l’exportació a la 
parcel·la de producció i als seus 
voltants, expedida al país 
d’exportació pel servei fitosanitari 
nacional de conformitat amb les 
Normes internacionals per a 
mesures fitosanitàries pertinents i 
esmentada al certificat recollit a 
l’incís ii) de l’apartat 1 de l’article 
13 d’aquesta Directiva sota 
l’epígraf “Declaració addicional”.», 
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- se suprimeix el punt 38.1, 
- a la columna de la dreta del punt 45.1, després de la lletra c), s’afegeix la lletra d) 

següent:  
«o 

d) procedeixen de material vegetal (explantació) lliure de Bemisia tabaci Genn. 
(poblacions no europees); es cultiven in vitro, en un mitjà estèril i en condicions 
estèrils que exclouen la possibilitat d’infestació per Bemisia tabaci Genn. 
(poblacions no europees); i es transporten en contenidors transparents en 
condicions estèrils.», 

- a la columna de l’esquerra del punt 45.3, el text «Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw.» se substitueix per «Solanum lycopersicum L.», 

- a la columna de la dreta del punt 46, després de la lletra c), s’afegeix la lletra d) 
següent:  

«o 
d) procedeixen de material vegetal (explantació) lliure de Bemisia tabaci Genn. 

(poblacions no europees) i sense símptomes dels organismes nocius en 
qüestió; es cultiven in vitro, en un mitjà estèril i en condicions estèrils que 
exclouen la possibilitat d’infestació per Bemisia tabaci Genn. (poblacions no 
europees); i es transporten en contenidors transparents en condicions 
estèrils.»,  

- a la columna de l’esquerra del punt 48, el text «Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw.» se substitueix per «Solanum lycopersicum L.»,  

- a la columna de la dreta del punt 49.1, després de la lletra b), s’afegeix la lletra c) 
següent:  

«o 
c) les llavors s’han sotmès a un tractament físic adequat contra Ditylenchus 

dipsaci (Kühn) Filipjev i, després de la realització de proves de laboratori en 
una mostra representativa, s’ha comprovat que estan lliures d’aquest 
organisme nociu», 

2n  La secció II es modifica de la manera següent:  
- el punt 2 se substitueix pel següent: 

«2. Fusta de Platanus L., 
inclosa la fusta que 
no conservi la seva 
superfície arrodonida 
natural. 

Declaració oficial que: 
a) la fusta és originària de zones de les quals se sap 

que estan exemptes de Ceratocystis platani (J. M. 
Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,  
o bé 

b) a la fusta o al seu embalatge, segons l’ús 
comercial en vigor, s’hi han d’estampar les 
paraules “kiln-dried”, “KD” (assecatge en forn) o 
una altra marca internacionalment reconeguda 
per indicar que en el moment de la seva 
fabricació la fusta s’ha sotmès, amb un programa 
adequat de temps i temperatura, a un procés 
d’assecatge en forn fins a aconseguir un grau 
d’humitat inferior al 20%, expressat com a 
percentatge de matèria seca.» 
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-  el punt 8 se substitueix pel següent: 
«8. Vegetals de Platanus 

L., destinats a la 
plantació, excepte les 
llavors. 

Declaració oficial que: 
a) els vegetals són originaris de zones de les quals 

se sap que estan exemptes de Ceratocystis 
platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,  
o bé 

b) no s’han observat símptomes de Ceratocystis 
platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. a la 
parcel·la de producció ni als voltants des de 
l’inici de l’últim cicle complet de vegetació.» 

 
- el punt 10 se substitueix pel text següent: 

«10. Vegetals de Citrus L., 
Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, excepte els fruits i 
les llavors. 

Declaració oficial que: 
a) els vegetals són originaris de 

zones de les quals se sap que 
estan lliures de Spiroplasma citri 
Saglio et al., de Phoma 
tracheiphila (Petri) Kanchaveli et 
Gikashvili i Citrus tristeza virus 
(soques europees), 

 o 
b) els vegetals s’han obtingut 

mitjançant un sistema de 
certificació que exigeix que 
procedeixin en línia directa de 
material que s’hagi mantingut en 
bones condicions i hagi estat 
sotmès a proves oficials, a fi de 
detectar, com a mínim, el Citrus 
tristeza virus (soques europees), 
utilitzant proves o mètodes 
adequats de conformitat amb 
normes internacionals, i s’han 
cultivat permanentment en un 
hivernacle a recer dels insectes o 
en una gàbia aïllada en la qual no 
s’han observat símptomes de 
Spiroplasma citri Saglio et al., 
Phoma tracheiphila (Petri) 
Kanchaveli et Gikashvili i Citrus 
tristeza virus (soques europees), 

 o 
c) els vegetals: 
 - s’han obtingut mitjançant un 

sistema de certificació que 
exigeix que procedeixin en línia 
directa de material que s’hagi 
mantingut en bones condicions 
i hagi estat sotmès a proves 
oficials, a fi de detectar, com a 
mínim, el Citrus tristeza virus 
(soques europees), utilitzant 
proves o mètodes adequats de 
conformitat amb normes 
internacionals, i que, arran 
d’aquestes proves, s’hagi 
revelat lliure de l’organisme 
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esmentat i, en les proves 
oficials, fetes d’acord amb els 
mètodes esmentats en aquest 
guió, s’hagi certificat que està 
lliure de, almenys, l’organisme 
en qüestió, 

 i 
 - han estat inspeccionats i no 

s’ha observat cap símptoma de 
Spiroplasma citri Saglio et al., 
Phoma tracheiphila (Petri) 
Kanchaveli et Gikashvili ni 
Citrus tristeza virus des de 
l’inici de l’últim cicle de 
vegetació complet.»,  

- després del punt 10, s’insereix el punt 10.1 següent: 
«10.1. Vegetals de Citrus L., 

Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., i els 
seus híbrids i 
Casimiroa La Llave, 
Clausena Burm f., 
Vepris Comm., 
Zanthoxylum L., 
excepte els fruits i les 
llavors. 

Declaració oficial que els vegetals 
procedeixen d’una zona lliure de 
Trioza erytreae Del Guercio, expedida 
pel servei fitosanitari nacional de 
conformitat amb les Normes 
internacionals per a mesures 
fitosanitàries pertinents.», 

- el punt 18.1 se substitueix pel text següent:  
«18.1. Tubercles de 
Solanum tuberosum L. 
destinats a la plantació. 

Declaració oficial que:  
a) s’ajusten a les disposicions de la 

Unió de lluita contra el 
Synchytrium endobioticum 
(Schilbersky) Percival, 
i 

b) o bé els tubercles són originaris 
d’una zona de la qual se sap que 
està lliure de Clavibacter 
michiganensis ssp. sependonicus 
(Spiekermann et Kotthoff) Davis 
et al., o bé s’ajusten a les 
disposicions de la Unió de lluita 
contra Clavibacter michiganensis 
ssp. sependonicus 
(Spieckermann et Kotthoff) Davis 
et al.,  
i 

d) aa) o bé els tubercles són 
originaris de zones de les 
quals se sap que estan 
lliures de Ralstonia 
solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al., o 

 bb) en zones en les quals es té 
constància de l’existència 
de Ralstonia solanacearum 
(Smith) Yabuuchi et al., els 
tubercles són originaris 
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d’una parcel·la de producció 
que s’ha comprovat que 
està lliure de l’organisme 
esmentat o que es 
considera lliure d’aquest 
organisme arran de 
l’aplicació d’un procediment 
adequat destinat a eradicar-
lo,  

i 
e) o bé els tubercles són originaris 

de zones que se sap que estan 
lliures de Meloidogyne chitwoodi 
Golden et al. (totes les 
poblacions) i de Meloidogyne 
fallax Karssen o, en zones en les 
quals es té constància de 
l’existència de Meloidogyne 
chitwoodi Golden et al. (totes les 
poblacions) i de Meloidogyne 
fallax Karssen: 

 - o bé els tubercles són originaris 
d’una parcel·la de producció 
que s’ha comprovat que està 
lliure de Meloidogyne chitwoodi 
Golden et al. (totes les 
poblacions) i de Meloidogyne 
fallax Karssen arran d’una 
investigació anual dels cultius 
hostes, mitjançant la inspecció 
visual dels vegetals hostes en 
moments adequats i mitjançant 
la inspecció visual, tant externa 
com tallant els tubercles, 
després de la recol·lecció de 
patates cultivades a la parcel·la 
de producció,  

 - o bé, després de la 
recol·lecció, els tubercles han 
estat sotmesos a un mostreig 
aleatori i a una inspecció per 
detectar la presència de 
símptomes seguint un mètode 
adequat d’inducció de 
símptomes o a proves de 
laboratori, així com a una 
inspecció visual, tant externa 
com tallant tubercles, en 
moments adequats i, en tots 
els casos, en el moment de 
tancar els embalatges o 
contenidors abans de la 
comercialització d’acord amb 
les disposicions sobre 
tancament de la Directiva 
66/403/CEE, i no s’han detectat 
símptomes de Meloidogyne 
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chitwoodi Golden et al. (totes 
les poblacions) ni de 
Meloidogyne fallax Karssen.», 

- després del punt 18.1, s’insereix el punt 18.1.1 següent: 
«18.1.1. Tubercles de Solanum 

tuberosum L. destinats 
a la plantació, excepte 
els que s’han de 
plantar d’acord amb el 
que disposa la lletra b) 
de l’apartat 4 de 
l’article 4 de la 
Directiva 2007/33/CE 
del Consell. 

Sense perjudici dels requisits 
aplicables als tubercles de Solanum 
tuberosum L. destinats a la plantació 
que figuren al punt 18.1 de la secció II 
de la part A de l’annex IV, declaració 
oficial que es compleixen les 
disposicions de la Unió per combatre 
la Globodera pallida (Stone) Behrens 
i la Globodera rostochiensis 
(Wollenweber) Behrens.»,  

- a la columna de la dreta del punt 18.3, el text «Pseudomonas solanacearum (Smith) 
Smith» se substitueix per «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.»,  

- el punt 18.5 se substitueix pel text següent: 
«18.5. Tubercles de Solanum 

tuberosum L. no 
recollits al punt 18.1, 
18.1.1, 18.2, 18.3 o 
18.4 de la secció II de 
la part A de l’annex IV. 

L’embalatge (o, en el cas de les 
patates transportades a granel, el 
vehicle) ha de dur un número de 
registre que indiqui que les patates 
han estat cultivades per un productor 
registrat oficialment o que són 
originàries de centres col·lectius 
d’emmagatzematge o enviament 
registrats oficialment i situats a la 
zona de producció, i que els tubercles 
estan lliures de Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 
i compleixen:  
a) les disposicions de la Unió per 

combatre el Synchytrium 
endobioticum (Schilbersky) 
Percival,  
i 

b) si s’escau, les disposicions de la 
Unió per combatre el Clavibacter 
michiganensis ssp. sepedonicus 
(Spieckermann et Kotthoff) Davis 
et al.,  
i 

c) les disposicions de la Unió per 
combatre la Globodera pallida 
(Stone) Behrens i la Globodera 
rostochiensis (Wollenweber) 
Behrens.», 

 
- després del punt 18.6, s’insereix el punt 18.6.1 següent: 

«18.6.1. Vegetals amb arrels, 
destinats a la 
plantació, de 
Capsicum spp., 
Solanum lycopersicum 
L. i Solanum 
melongena L., 
exclosos els que s’han 

Sense perjudici dels requisits 
aplicables als vegetals que figuren al 
punt 18.6 de la secció II de la part A 
de l’annex IV, declaració oficial que 
es compleixen les disposicions de la 
Unió per combatre la Globodera 
pallida (Stone) Behrens i la 
Globodera rostochiensis 
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de plantar d’acord amb 
el que disposa la lletra 
a) de l’apartat 4 de 
l’article 4 de la 
Directiva 2007/33/CE 
del Consell. 

(Wollenweber) Behrens.», 

- el punt 18.7 se substitueix pel text següent: 
«18.7. Vegetals de Capsicum 

annuum L., Solanum 
lycopersicum L., Musa 
L., Nicotiana L. i 
Solanum melongena 
L. destinats a la 
plantació, excloses les 
llavors. 

Sense perjudici, quan escaigui, dels 
requisits aplicables als vegetals que 
figuren al punt 18.6 de la secció II de 
la part A de l’annex IV, declaració 
oficial que:  
a) els vegetals són originaris de 

zones que s’ha comprovat que 
estan lliures de Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi 
et al.,  
o 

b) no s’han observat símptomes de 
Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. en els vegetals de 
la parcel·la de producció des de 
l’inici de l’últim cicle de vegetació 
complet.», 

- el punt 20 se substitueix pel text següent: 
«20. Vegetals de 

Dendranthema (DC.) 
Des Moul., Dianthus L. 
i Pelargonium l’Hérit. 
ex Ait. destinats a la 
plantació, excloses les 
llavors. 

Declaració oficial que: 
aa) els vegetals són originaris d’una 

zona lliure d’Helicoverpa 
armigera (Hübner) i Spodoptera 
littoralis (Boisd.), expedida pel 
servei fitosanitari nacional de 
conformitat amb les Normes 
internacionals per a mesures 
fitosanitàries pertinents, 
o 

a) no s’han observat indicis 
d’Helicoverpa armigera (Hübner) 
ni Spodoptera littoralis (Boisd.) a 
la parcel·la de producció des de 
l’inici de l’últim cicle de vegetació 
complet, 
o 

b) els vegetals han estat sotmesos 
a un tractament adequat per 
protegir-los dels organismes 
esmentats.», 

- a la columna de la dreta del punt 23, després de la lletra c), s’afegeix la lletra d) 
següent:  

«o 
 
d) procedeixen de material vegetal (explantació) lliure de Liriomyza huidobrensis 

(Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess); es cultiven in vitro, en un mitjà estèril i 
en condicions estèrils que exclouen la possibilitat d’infestació per Liriomyza 
huidobrensis (Blanchard) o Liriomyza trifolii (Burgess); i es transporten en 
contenidors transparents en condicions estèrils.»,  
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- el punt 24 se substitueix pel text següent: 
«24. Vegetals amb arrels 

plantats o destinats a 
la plantació i cultivats 
a l’aire lliure. 

Hi ha d’haver proves documentals 
que la producció està lliure de 
Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus (Spieckermann et 
Kotthoff) Davis et al. i Synchytrium 
endobioticum (Schilbersky) 
Percival.», 

- després del punt 24, s’insereix el punt 24.1 següent: 
«24.1. Vegetals amb arrels, 

destinats a la plantació 
i cultivats a l’aire lliure, 
d’Allium porrum L., 
Asparagus officinalis 
L., Beta vulgaris L., 
Brassica spp. i 
Fragaria L.,  
i 
bulbs, tubercles i 
rizomes, cultivats a 
l’aire lliure, d’Allium 
ascalonicum L., Allium 
soca L., Dahlia spp., 
Gladiolus Tourn. ex L., 
Hyacinthus spp., Iris 
spp., Lilium spp., 
Narcissus L. i Tulipa 
L., exclosos els 
vegetals, bulbs, 
tubercles i rizomes 
que s’han de plantar 
d’acord amb la lletra a) 
o c) de l’apartat 4 de 
l’article 4 de la 
Directiva 2007/33/CE 
del Consell.  

Sense perjudici dels requisits 
aplicables als vegetals que figuren al 
punt 24 de la secció II de la part A de 
l’annex IV, hi ha d’haver proves 
documentals que es compleixen les 
disposicions de la Unió per combatre 
la Globodera pallida (Stone) Behrens 
i la Globodera rostochiensis 
(Wollenweber) Behrens.», 

- a la columna de l’esquerra del punt 26.1, el text «Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw.» se substitueix per «Solanum lycopersicum L.», 

- a la columna de l’esquerra del punt 27, el text «Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw.» se substitueix per «Solanum lycopersicum L.», 

- a la columna de la dreta del punt 28.1, després de la lletra b), s’afegeix la lletra c) 
següent:  

«o 
c) les llavors s’han sotmès a un tractament físic adequat contra Ditylenchus 

dipsaci (Kühn) Filipjev i, després de la realització de proves de laboratori en 
una mostra representativa, s’ha comprovat que estan lliures d’aquest 
organisme nociu.»; 

b) La part B es modifica de la manera següent: 
- als punts 4, 10 i 14.2, el text de la tercera columna, relativa a les zones protegides, se 

substitueix pel text següent: 
«EL, IRL, UK», 

- als punts 6.3 i 14.9, el text de la tercera columna, relativa a les zones protegides, se 
substitueix pel text següent: 
«CZ, IRL, S, UK», 
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- després del punt 6.3 s’insereix el punt següent:  
«6.4 Fusta de Platanus L., 

inclosa la fusta que 
no ha conservat la 
seva superfície 
arrodonida natural, 
originària de la Unió, 
o d’Armènia, Estats 
Units o Suïssa 

Sense perjudici de les disposicions 
aplicables a la fusta recollides a 
l’annex IV, part A, secció I, punts 5 i 
7.1.2, i a l’annex IV, part A, secció II, 
punt 2, quan escaigui, declaració 
oficial que: 
a) la fusta és originària de zones 

de les quals se sap que estan 
exemptes de Ceratocystis 
platani (J. M. Walter) Engelbr. & 
T. C. Harr., d’acord amb les 
Normes internacionals per a 
mesures fitosanitàries 
pertinents, o 

b) a la fusta o al seu embalatge, 
segons l’ús comercial en vigor, 
s’hi han d’estampar les 
paraules “kiln-dried”, “KD” 
(assecatge en forn) o una altra 
marca internacionalment 
reconeguda per indicar que en 
el moment de la seva fabricació 
la fusta s’ha sotmès, amb un 
programa adequat de temps i 
temperatura, a un procés 
d’assecatge en forn fins a 
aconseguir un grau d’humitat 
inferior al 20%, expressat com a 
percentatge de matèria seca, o 

c) la fusta és originària d’una zona 
protegida que figura a la 
columna de la dreta  

UK» 

 
- després del punt 12 s’insereix el punt següent:  

«12.1 Vegetals de 
Platanus L., 
destinats a la 
plantació, excepte 
les llavors, originaris 
de la Unió, o 
d’Armènia, Estats 
Units o Suïssa. 

Sense perjudici de les disposicions 
aplicables als vegetals recollits a 
l’annex IV, part A, secció I, punt 12, i 
a l’annex IV, part A, secció II, punt 8, 
quan procedeixi, declaració oficial 
que: 
a) els vegetals han estat cultivats 

en tot moment en zones 
exemptes de Ceratocystis 
platani (J. M. Walter) Engelbr. & 
T. C. Harr., d’acord amb les 
Normes internacionals per a 
mesures fitosanitàries 
pertinents, o 

b) els vegetals han estat cultivats 
en tot moment en una zona 
protegida que figura a la 
columna de la dreta. 

UK» 

 
- després del punt 19, s’insereix el punt 19.1 següent: 

«19.1. Vegetals de Sense perjudici de les CZ, IRL, S, 
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Castanea 
Mill. destinats 
a la 
plantació. 

disposicions aplicables als 
vegetals que figuren al punt 2 
de la part A de l’annex III i als 
punts 11.1 i 11.2 de la secció I 
de la part A de l’annex IV, 
declaració oficial que: 
a) els vegetals s’han cultivat 

en tot moment en 
parcel·les de producció de 
països dels quals se sap 
que estan lliures de 
Cryphonectria parasitica 
(Murrill) Barr,  

 o 
b) els vegetals s’han cultivat 

en tot moment en una 
zona declarada lliure de 
Cryphonectria parasitica 
(Murrill) Barr pel servei 
fitosanitari nacional de 
conformitat amb les 
Normes internacionals per 
a mesures fitosanitàries 
pertinents, 

 o 
c) els vegetals s’han cultivat 

en tot moment en les 
zones protegides 
enumerades a la columna 
de la dreta. 

UK», 

- el punt 20.3 se substitueix pel text següent: 
«20.3. Vegetals 

amb arrels 
plantats o 
destinats a la 
plantació i 
cultivats a 
l’aire lliure. 

Hi ha d’haver proves 
documentals que els vegetals 
són originaris d’un camp del 
qual se sap que està lliure de 
Globodera pallida (Stone) 
Behrens. 

FIN, LV, SI, 
SK», 

- al punt 21, el text de la tercera columna, relativa a les zones protegides, se substitueix 
pel text següent:  

«E [excepte les comunitats autònomes d’Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, 
Extremadura, Múrcia, Navarra i la Rioja, i la província de Guipúscoa (País Basc)], les 
comarques de l’Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà, de la província d’Alacant, i els municipis 
d’Alboraig i Turís, de la província de València (Comunitat Valenciana), EE, F (Còrsega), IRL 
(excepte la ciutat de Galway), I [Abruços, Apúlia, Basilicata, Calàbria, Campània, Emília-
Romanya (províncies de Parma i Piacenza), Laci, Ligúria, Llombardia (excepte les 
províncies de Màntua i Sondrio), 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 [excepte els municipis de Babtai i Kėdainiai (regió de Kaunas)], P, SI [excepte les regions 
de Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska, i els municipis de Lendava i Renče-Vogrsko (al 
sud de l’autopista H4)], SK [excepte els municipis de Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, 
Topoľníky i Trhová Hradská (districte de Dunajská Streda), Hronovce i Hronské Kľačany 
(districte de Levice), Dvory nad Žitavou (districte de Nové Zámky), Málinec (districte de 
Poltár), Hrhov (districte de Rožňava), Veľké Ripňany (districte de Topoľčany), Kazimír, 
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Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (districte de Trebišov)], FIN, UK (Irlanda del Nord, illa 
de Man i illes del Canal).» 
 
- al punt 21.3, el text de la tercera columna, relativa a les zones protegides, se 

substitueix pel text següent:  
«E [excepte les comunitats autònomes d’Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, 
Extremadura, Múrcia, Navarra i la Rioja, i la província de Guipúscoa (País Basc)], les 
comarques de l’Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà, de la província d’Alacant, i els municipis 
d’Alboraig i Turís, de la província de València (Comunitat Valenciana), EE, F (Còrsega), IRL 
(excepte la ciutat de Galway), I [Abruços, Apúlia, Basilicata, Calàbria, Campània, Emília-
Romanya (províncies de Parma i Piacenza), Laci, Ligúria, Llombardia (excepte les 
províncies de Màntua i Sondrio), 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 [excepte els municipis de Babtai i Kėdainiai (regió de Kaunas)], P, SI [excepte les regions 
de Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska, i els municipis de Lendava i Renče-Vogrsko (al 
sud de l’autopista H4)], SK [excepte els municipis de Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, 
Topoľníky i Trhová Hradská (districte de Dunajská Streda), Hronovce i Hronské Kľačany 
(districte de Levice), Dvory nad Žitavou (districte de Nové Zámky), Málinec (districte de 
Poltár), Hrhov (districte de Rožňava), Veľké Ripňany (districte de Topoľčany), Kazimír, 
Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (districte de Trebišov)], FIN, UK (Irlanda del Nord, illa 
de Man i illes del Canal).» 
 
- al punt 24.1, el text de la tercera columna, «Zones protegides», se substitueix pel 

següent: 
«IRL, P [Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste 
(municipis d’Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, 
Obidos, Peniche i Torres Vedras) i Trás-os-Montes], FIN, S, UK» 
- al punt 24.2, el text de la tercera columna, «Zones protegides», se substitueix pel 

següent: 
«IRL, P [Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste 
(municipis d’Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, 
Obidos, Peniche i Torres Vedras) i Trás-os-Montes], FIN, S, UK» 
- al punt 24.3, el text de la tercera columna, «Zones protegides», se substitueix pel 

següent: 
«IRL, P [Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste 
(municipis d’Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, 
Obidos, Peniche i Torres Vedras) i Trás-os-Montes], FIN, S, UK» 
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- el punt 31 se substitueix pel text següent:  
«31. Fruits de 

Citrus L., 
Fortunella 
Swingle, 
Poncirus 
Raf., i els 
seus híbrids, 
originaris de 
BG, HR, SI, 
EL (unitats 
perifèriques 
d’Argòlida i 
La Canea), P 
(Algarve i 
Madeira), E, 
F, CY i I. 

Sense perjudici del requisit del 
punt 30.1 de la secció II de la 
part A de l’annex IV, segons el 
qual l’embalatge ha de dur una 
marca d’origen: 
a) els fruits no han de tenir 

fulles ni peduncles, o  
b) en el cas de fruits amb 

fulles o peduncles, 
declaració oficial que 
aquests fruits s’han 
embalat en contenidors 
tancats que han estat 
segellats oficialment i que 
romandran segellats 
durant el seu transport a 
través d’una zona 
protegida, reconeguda 
com a tal per a aquests 
fruits; a més, han de dur 
una marca distintiva que 
ha de constar al 
passaport. 

EL 
(excepte 
les unitats 
perifèriques 
d’Argòlida i 
La Canea), 
M, P 
(excepte 
Algarve i 
Madeira)», 

- el punt 32 se substitueix pel text següent: 
«32. Vegetals de 

Vitis L., 
excepte els 
fruits i les 
llavors. 

Sense perjudici de les 
disposicions aplicables als 
vegetals que figuren al punt 15 
de la part A de l’annex III, al 
punt 17 de la secció II de la 
part A de l’annex IV i al punt 
21.1 de la part B de l’annex IV, 
declaració oficial que:  
a) els vegetals són originaris i 

s’han cultivat en un lloc de 
producció d’un país del 
qual se sap que està lliure 
de flavescència daurada 
de la vinya (MLO), o 

b) els vegetals són originaris i 
s’han cultivat en un lloc de 
producció d’una zona 
declarada lliure de 
flavescència daurada de la 
vinya (MLO) pel servei 
fitosanitari nacional de 
conformitat amb les 
Normes internacionals per 
a mesures fitosanitàries 
pertinents, o  

c) els vegetals són originaris i 
s’han cultivat a la 
República Txeca, França 
[Alsàcia, Xampanya-
Ardenes, Picardia 
(departament de l’Aisne), 

CZ, FR 
[Alsàcia, 
Xampanya-
Ardenes, 
Picardia 
(departament 
de l’Aisne), 
Illa de 
França 
(municipis de 
Citry, 
Nanteuil-sur-
Marne i 
Saâcy-sur-
Marne) i 
Lorena)], I 
(Apúlia, 
Basilicata i 
Sardenya)», 
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Illa de França (municipis 
de Citry, Nanteuil-sur-
Marne i Saâcy-sur-Marne) 
i Lorena)] o Itàlia (Apúlia, 
Basilicata i Sardenya), o  

cc) els vegetals són originaris i 
s’han cultivat a Suïssa 
(excepte el cantó del 
Tesino i la Val Mesolcina), 
o 

d) els vegetals són originaris i 
s’han cultivat en un lloc de 
producció en el qual:  

 aa) no s’han observat 
símptomes de 
flavescència daurada 
de la vinya (MLO) a 
les soques d’origen 
des de l’inici dels dos 
últims cicles vegetatius 
complets, i  

 bb) o bé  
 i) no s’han observat 

símptomes de 
flavescència 
daurada de la 
vinya (MLO) en els 
vegetals al lloc de 
producció, o bé  

 ii) els vegetals s’han 
sotmès a un 
tractament d’aigua 
calenta a una 
temperatura 
mínima de 50 ºC 
durant 45 minuts 
per eliminar la 
flavescència 
daurada de la 
vinya (MLO). 

- després del punt 32, s’insereix el punt 33 següent: 
«33. Vegetals de 

Castanea 
Mill., 
exclosos els 
vegetals en 
cultiu de 
teixits, els 
fruits i les 
llavors. 

Sense perjudici de les 
disposicions aplicables als 
vegetals que figuren al punt 2 
de la part A de l’annex III i als 
punts 11.1 i 11.2 de la secció I 
de la part A de l’annex IV, 
declaració oficial que: 
a) els vegetals s’han cultivat 

en tot moment en 
parcel·les de producció de 
països dels quals se sap 
que estan lliures de 
Dryocosmus kuriphilus 
Yasumatsu,  

 o 
b) els vegetals s’han cultivat 

IRL, P, 
UK». 
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en tot moment en una 
zona declarada lliure de 
Dryocosmus kuriphilus 
Yasumatsu pel servei 
fitosanitari nacional de 
conformitat amb les 
Normes internacionals per 
a mesures fitosanitàries 
pertinents, 

 o 
c) els vegetals s’han cultivat 

en tot moment a les zones 
protegides enumerades a 
la columna de la dreta. 

 
Cinc. L’annex V es modifica de la manera següent: 
 
a) La part A es modifica de la manera següent: 

 
1r  La secció I es modifica de la manera següent: 

- el punt 1.4 se substitueix pel text següent: 
«1.4. Vegetals de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus híbrids, Casimiroa 

La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. i Vitis L., excepte 
els fruits i les llavors.», 

- el punt 2.1 se substitueix pel text següent: 
«2.1. Vegetals destinats a la plantació, excepte les llavors, dels gèneres Abies Mill., 

Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster 
spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des 
Moul., Dianthus L. i els seus híbrids, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera 
Cass., Gypsophila L., totes les varietats d’híbrids de Nova Guinea d’Impatiens 
L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium 
l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus 
laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus 
L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. i altres vegetals 
d’espècies herbàcies, excepte els de la família Gramineae, destinats a la 
plantació, i excepte els bulbs, els corms, els rizomes, les llavors i els 
tubercles.», 

- al tercer guió del punt 2.4, el text «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» 
se substitueix per «Solanum lycopersicum L.», 

- el punt 3 se substitueix pel text següent: 
«3. Bulbs, corms, tubercles i rizomes destinats a la plantació, elaborats per 

productors, la producció i venda dels quals estigui autoritzada a persones 
dedicades professionalment al cultiu de vegetals, diferents dels vegetals, els 
productes vegetals i altres objectes preparats i llestos per a la venda al 
consumidor final, i per als quals els organismes responsables oficials dels 
estats membres garanteixin que la producció ha tingut efecte de manera 
clarament separada de la d’altres productes de Camassia Lindl., Chionodoxa 
Boiss., Crocus flavus Weston “Golden Yellow”, Dahlia spp., Galanthus L., 
Galtonia candicans (Baker) Decne., cultivars en miniatura i els seus híbrids 
del gènere Gladiolus Tourn. ex L., com Gladiolus callianthus Marais, 
Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. i 
Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., 
Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., 
Tigridia Juss. i Tulipa L.», 
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2n  La secció II es modifica de la manera següent: 
- el punt 1.2 se substitueix pel text següent: 

«1.2 Vegetals de Platanus L., Populus L. i Beta vulgaris L. destinats a la plantació, 
excepte les llavors.» 

 
- al punt 1.3, després d’«Amelanchier Med.», s’insereix «Castanea Mill.», 
- al punt 1.8, després de «Beta vulgaris L.», s’insereix «Castanea Mill.», 
- al punt 1.10, la lletra a) se substitueix pel text següent: 
«1.10 
a) s’hagi obtingut totalment o parcialment de coníferes (Coniferales), excepte la fusta 

escorçada, 
Castanea Mill., excepte la fusta escorçada, 
Platanus L., inclosa la fusta que no conservi la seva superfície arrodonida natural, 

així com» 
b) a la part B, secció I, punt 6, lletra a), el segon guió se substitueix pel text següent: 

«— Platanus L., inclosa la fusta que no ha conservat la seva superfície arrodonida 
natural, originària d’Armènia, Estats Units o Suïssa,». 

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

 
1r  La secció I es modifica de la manera següent: 

- els punts 1 i 2 se substitueixen pel text següent: 
«1. Vegetals destinats a la plantació (a excepció de les llavors), incloses les llavors 

de Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., originaris d’Argentina, Austràlia, 
Bolívia, Xile, Nova Zelanda i Uruguai, gènere Triticum, Secale Triticosecale, 
originaris d’Afganistan, Índia, Iran, Iraq, Mèxic, Nepal, Pakistan, Sud-Àfrica i 
Estats Units, Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf., i els seus híbrids, 
Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago 
sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., 
Allium soca L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. i Phaseolus L.  

2. Parts de vegetals, excepte els fruits i les llavors, de:  
– Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., 

Gypsophila L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., 
Quercus L., Solidago L. i flors tallades d’Orchidaceae, 

– coníferes (Coniferales),  
– Acer saccharum Marsh. originària d’Estats Units i Canadà,  
– Prunus L. originari de països no europeus,  
– Flors tallades d’Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., 

Rosa L. i Trachelium L. originàries de països no europeus,  
– Hortalisses de fulla d’Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. i 

Eryngium L., 
– Fulles de Manihot esculenta Crantz, 
– Branques tallades de Betula L. amb o sense fullatge,  
– Branques tallades de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans 

mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia 
Siebold & Zucc., amb o sense fullatge, originàries de Canadà, Xina, 
República Democràtica Popular de Corea, Japó, Mongòlia, República 
de Corea, Rússia, Taiwan i Estats Units, 

– Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, 
Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia 
Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. i 
Zanthoxylum L.», 
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- després del punt 2, s’insereix el punt 2.1 següent: 
«2.1 Parts de vegetals, exclosos els fruits però incloses les llavors, d’Aegle Corrêa, 

Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, 
Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. 
f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus 
Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour i Vepris Comm.», 

- a la pàgina 90, a l’annex V, part B, secció I, punt 3, segon guió: on diu: «— Annona L., 
Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Pyrus 
L., Ribes L. Syzygium Gaertn., i Vaccinium L., originaris de països no europeus», ha 
de dir: «— Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora 
L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., i Vaccinium L., 
originaris de països no europeus». 

- al punt 3, s’afegeix el guió següent:  
«— Capsicum L.» 

- els punts 5 i 6 se substitueixen pel text següent:  
«5. Escorça aïllada de: 

– coníferes (Coniferales) originàries de països no 
europeus 

– Acer saccharum Marsh, Populus L. i Quercus L., 
excepte Quercus suber L.  

– Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans 
mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i 
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originàries de 
Canadà, Xina, República Democràtica Popular de 
Corea, Japó, Mongòlia, República de Corea, Rússia, 
Taiwan i Estats Units  

– Betula L. originària de Canadà i Estats Units 
6. Fusta, en el sentit del primer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 

2, sempre que:  
a) s’hagi obtingut totalment o parcialment dels ordres, els 

gèneres o les espècies que s’enumeren a continuació, 
excepte els embalatges de fusta recollits al punt 2 de la 
secció I de la part A de l’annex IV:  
– Quercus L., inclosa la fusta que no ha conservat 

la seva superfície arrodonida habitual, originària 
d’Estats Units, excepte la que respongui a la 
designació de la lletra b) del codi NC 4416 00 00 i 
sempre que hi hagi proves documentals que la 
fusta ha estat sotmesa a un tractament tèrmic a 
una temperatura mínima de 176 °C durant 20 
minuts,  

– Platanus L., inclosa la fusta que no ha conservat 
la seva superfície arrodonida habitual, originària 
d’Estats Units, Armènia o Suïssa,  

– Populus L., inclosa la fusta que no ha conservat la 
seva superfície arrodonida habitual, originària de 
països del continent americà,  

– Acer saccharum Marsh., inclosa la fusta que no 
ha conservat la seva superfície arrodonida 
habitual, originària d’Estats Units i Canadà, 

– Coníferes (Coniferales), inclosa la fusta que no ha 
conservat la seva superfície arrodonida habitual, 
originària de països no europeus, Kazakhstan, 
Rússia i Turquia,  

– Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans 
mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i 
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., inclosa la 
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fusta que no ha conservat la seva superfície 
arrodonida habitual, originàries de Canadà, Xina, 
República Democràtica Popular de Corea, Japó, 
Mongòlia, República de Corea, Rússia, Taiwan i 
Estats Units,  

– Betula L., inclosa la fusta que no ha conservat la 
seva superfície arrodonida habitual, originària de 
Canadà i Estats Units; 

i 
b) respongui a alguna de les designacions següents 

establertes a la part 2 de l’annex I del Reglament (CEE) 
núm. 2658/87 del Consell: 

 
 

Codi NC Descripció  
4401 10 00  Llenya, fusta en plaquetes o partícules 

o formes similars  
 

4401 21 00  
 

Fusta de coníferes, en plaquetes o 
partícules  

 

4401 22 00  
 

Fusta diferent de la de coníferes, en 
plaquetes o partícules  

 

ex 4401 30 40  
 

Serradures, sense aglomerar, en 
troncs, briquetes, pèl·lets o formes 
similars  

 

ex 4401 30 80 Altres deixalles i deixalles, de fusta, 
sense aglomerar, en troncs, briquetes, 
pèl·lets o formes similars  

 

4403 10 00  
 

Fusta en brut, tractada amb pintura, 
creosota o altres agents de 
conservació, no escorçada, 
desalbecada ni escairada  

 

4403 20  
 

Fusta de coníferes en brut, diferent de 
la tractada amb pintura, creosota o 
altres agents de conservació, fins i tot 
escorçada, desalbecada o escairada  

 

4403 91  
 

Fusta de roure (Quercus spp.) en brut, 
diferent de la tractada amb pintura, 
creosota o altres agents de 
conservació, fins i tot escorçada, 
desalbecada o escairada 

 

ex 4403 99  
 

Fusta diferent de la de coníferes [que 
no sigui la fusta tropical recollida a la 
nota de subpartida 1 del capítol 44 o 
una altra fusta tropical, de roure 
(Quercus spp.), de faig (Fagus spp.) o 
de bedoll (Betula L.)], en brut, fins i tot 
escorçada, desalbecada o escairada, 
diferent de la tractada amb pintura, tint, 
creosota o altres agents de 
conservació 

 

4403 99 51 Fusta en rotlle per serrar de bedoll 
(Betula L.) en brut, fins i tot escorçada, 
desalbecada o escairada 

 

4403 99 59 Fusta de bedoll (Betula L.) en brut, fins 
i tot escorçada, desalbecada o 
escairada 
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Codi NC Descripció  
ex 4404  
 

Aspres fesos; estaques i estaquetes de 
fusta, apuntades sense serrar 
longitudinalment  

 

4406 Travesses de fusta per a vies fèrries o 
similars  

 

4407 10  
 

Fusta de coníferes, serrada o 
desbastada longitudinalment, tallada o 
desenrotllada, fins i tot raspallada, 
polida o unida pels extrems, de gruix 
superior a 6 mm  

 

4407 91  
 

Fusta d’alzina, roure, alzina surera i 
altres glaners (Quercus spp.) serrada o 
desbastada longitudinalment, tallada o 
desenrotllada, fins i tot raspallada, 
polida o unida pels extrems, de gruix 
superior a 6 mm 

 

ex 4407 93  
 

Fusta d’Acer saccharum Marsh, 
serrada o desbastada longitudinalment, 
tallada o desenrotllada, fins i tot 
raspallada, polida o unida pels 
extrems, de gruix superior a 6 mm  

 

4407 95  
 

Fusta de freixe (Fraxinus spp.), serrada 
o desbastada longitudinalment, tallada 
o desenrotllada, fins i tot raspallada, 
polida o unida pels extrems, de gruix 
superior a 6 mm  

 

ex 4407 99  
 

Fusta diferent de la de coníferes [que 
no sigui la fusta tropical recollida a la 
nota de subpartida 1 del capítol 44 o 
una altra fusta tropical, de roure 
(Quercus spp.), de faig (Fagus spp.), 
d’auró (Acer spp.), de cirerer (Prunus 
spp.) o de freixe (Fraxinus spp.)], 
serrada o desbastada longitudinalment, 
tallada o desenrotllada, fins i tot 
raspallada, polida o unida pels 
extrems, de gruix superior a 6 mm 

 

4408 10 Fulles de coníferes per a xapat, 
incloses les obtingudes per tall de fusta 
estratificada, per a contraxapat o per a 
fustes estratificades similars i altres 
fustes serrades longitudinalment, 
tallades o desenrotllades, fins i tot 
raspallades, polides, unides 
longitudinalment o pels extrems, de 
gruix inferior o igual a 6 mm 

 

4416 00 00  
 

Barrils, cisternes, tines i altres 
manufactures de boteria i les seves 
parts, de fusta, incloses les dogues  

 

9406 00 20  Construccions prefabricades de fusta  
                                                                                                                       », 

 
2n  Al punt 5 de la secció II, abans de «Dolichos Jacq.», s’insereix «Castanea Mill.». 
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Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquesta ordre s’incorporen al dret espanyol la Directiva d’execució 
2014/78/UE, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, per la qual es modifiquen els annexos 
I, II, III, IV i 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, i la Directiva d’execució 
2014/83/UE, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, per la qual es modifiquen els annexos 
I, II, III, IV i 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 d’octubre de 2014.

Madrid, 18 de setembre de 2014.– La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, Isabel García Tejerina.
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