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23944  ORDE APA/3661/2003, do 23 de decembro, po-
la que se modifica o anexo I do Real decreto 
1716/2000, do 13 de outubro, sobre normas 
sanitarias para o intercambio intracomunita-
rio de animais das especies bovina e porcina. 
(«BOE» 313, do 31-12-2003.)

A Directiva 64/432/CEE, do Consello, do 26 de xuño 
de 1964, relativa a problemas de policía sanitaria en 
materia de intercambios intracomunitarios de animais 
das especies bovina e porcina, no seu anexo A, parte 1, 
faculta os Estados membros para non esixiren que se 
leve a cabo a proba intradérmica da tuberculina para a 
circulación de bovinos no seu territorio, se o animal pro-
cede dun rabaño oficialmente indemne de tuberculose. 
Nestes momentos, resulta oportuno facer uso da dita 
posibilidade para o movemento dentro de España, en 
atención á favorable evolución da enfermidade, modifi-
cando en tal sentido a parte I do anexo I do Real decreto 
1716/2000, do 13 de outubro, sobre normas sanitarias 
para o intercambio intracomunitario de animais das 
especies bovina e porcina.

Así mesmo, mediante a Decisión 2002/598/CE, da 
Comisión, do 15 de xullo de 2002, autorizáronse novas 
vacinas contra a brucelose bovina no contexto da Direc-
tiva 64/432/CEE, do Consello, de forma tal que se debe 
modifica-lo anexo I, parte II, do mencionado real decreto 
para preve-la súa aplicación no territorio nacional.

Ámbalas modificacións están en concordancia coas in-
troducidas no mesmo sentido no Real decreto 2611/1996, 
do 20 de decembro, polo que se regulan os programas 
nacionais de erradicación de enfermidades dos animais, 
polo Real decreto 1047/2003, do 1 de agosto.

Esta orde díctase ó abeiro da habilitación conferi-
da na disposición derradeira primeira do Real decreto 
1716/2000, pola que se faculta o ministro de Agricultura, 
Pesca e Alimentación para, no ámbito das súas compe-
tencias, adapta-los anexos ás modificacións necesarias 
ou introducidas nestes polas normas comunitarias.

Na elaboración desta orde foron consultadas as 
comunidades autónomas e os sectores afectados.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo único. Modificación do anexo I do Real decreto 
1716/2000, do 13 de outubro.

1. Modifícase o punto 1 da parte I do anexo I do 
Real decreto 1716/2000, do 13 de outubro, sobre nor-
mas sanitarias para o intercambio intracomunitario de 
animais das especies bovina e porcina, que queda co 
seguinte contido:

«1. Considerarase rabaño bovino oficialmente 
indemne de tuberculose aquel en que:

a) Tódolos animais estean exentos de signos 
clínicos de tuberculose.

b) Tódolos bovinos de máis de seis semanas 
desen resultados negativos en, polo menos, dúas 

probas intradérmicas da tuberculina oficiais reali-
zadas conforme a normativa vixente, a primeira, 
seis meses despois da eliminación de calquera 
infección do rabaño, e a segunda, seis meses des-
pois; ou, en caso de que o rabaño se compoña ex-
clusivamente de animais procedentes de rabaños 
oficialmente indemnes de tuberculose, a primeira 
proba deberase realizar, polo menos, sesenta días 
despois da composición do rabaño e a segunda 
non será necesaria.

c) Trala realización da primeira proba mencio-
nada na alínea b), non se introducise no rabaño 
ningún animal de máis de seis semanas que non 
reaccionase negativamente a unha proba intra-
dérmica da tuberculina realizada e avaliada nos 
trinta días anteriores ou nos trinta días seguintes 
á súa introducción no rabaño; neste último caso, 
o animal ou os animais deberanse illar fisicamente 
do resto do gando, de maneira que se evite todo 
contacto directo ou indirecto cos animais, ata 
que dean resultados negativos. Non obstante, a 
dita proba non será esixible para a circulación de 
animais dentro do territorio nacional se o animal 
procede dun rabaño oficialmente indemne de tu-
berculose.»

2. Modifícase o punto 4 da parte II do anexo I do 
Real decreto 1716/2000, do 13 de outubro, que queda 
co seguinte contido:

«4. Un rabaño bovino considerarase indemne 
de brucelose se cumpre as condicións das alíneas 
b) e c) do punto 1 e se se levou a cabo a vacinación 
como segue:

a) As femias foron vacinadas: antes dos seis 
meses de idade, con vacina viva da cepa 19; ou 
antes dos quince meses de idade, con vacina 
inactivada con coadxuvante 45/20 oficialmente 
controlada e autorizada.

Os bovinos de menos de trinta meses que fosen 
vacinados con vacina viva da cepa 19 poderán dar 
na proba de seroaglutinación un resultado supe-
rior a 30, pero inferior a 80 unidades internacionais 
aglutinantes por mililitro, sempre que na proba de 
fixación do complemento dean resultados inferio-
res a 30 mililitros CEE no caso das femias vacina-
das menos de doce meses antes ou inferior a 20 
unidades CEE en tódolos demais casos.

b) As femias foron vacinadas con calquera 
outra vacina aprobada e autorizada para o efecto 
pola normativa comunitaria.»

Disposición derradeira. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día 1 de xaneiro de 
2004.

Madrid, 23 de decembro de 2003.
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