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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO 
AMBIENTE

7372 Orde AAA/1205/2014, do 11 de xullo, pola que se modifica o anexo I do Real 
decreto 58/2005, do 21 de xaneiro, polo que se adoptan medidas de protección 
contra a introdución e difusión, no territorio nacional e da Comunidade 
Europea, de organismos nocivos para os vexetais ou produtos vexetais, así 
como para a exportación e o tránsito cara a países terceiros.

O Real decreto 58/2005, do 21 de xaneiro, polo que se adoptan medidas de protección 
contra a introdución e difusión no territorio nacional e da Comunidade Europea de 
organismos nocivos para os vexetais ou produtos vexetais, así como para a exportación e 
tránsito cara a países terceiros, incorporou ao ordenamento xurídico interno a Directiva 
2000/29/CE do Consello, do 8 de maio de 2000, relativa ás medidas de protección contra 
a introdución na Comunidade de organismos nocivos para os vexetais ou produtos 
vexetais e contra a súa propagación no interior da Comunidade.

A Directiva de execución 2014/19/UE da Comisión, do 6 de febreiro de 2014, pola que 
se modifica o anexo I da Directiva 2000/29/CE do Consello, relativa ás medidas de 
protección contra a introdución na Comunidade de organismos nocivos para os vexetais 
ou produtos vexetais e contra a súa propagación no interior da Comunidade, considera 
que non se deben seguir aplicando medidas de protección contra Diabrotica virgifera 
virgifera Le Conte, de conformidade coa Directiva 2000/29/CE, dado que non existen 
medidas factibles para a súa erradicación ou para evitar de maneira efectiva que siga 
propagándose pero si existen métodos de control eficaces e sustentables capaces de 
minimizar o impacto deste organismo no rendemento do millo. Á vista do anterior, a 
directiva de execución establece que non debe continuar figurando como organismo 
nocivo na Directiva 2000/29/CE, polo que, en consecuencia, modificou o seu anexo I.

Procede, por tanto, a súa incorporación ao noso ordenamento a través da 
correspondente modificación do anexo I do Real decreto 58/2005, do 21 de xaneiro.

Esta orde dítase ao abeiro da habilitación establecida na disposición derradeira 
segunda do citado real decreto, pola que se faculta o ministro de Agricultura, Pesca e 
Alimentación, actual ministro de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, para adaptar 
os seus anexos ás modificacións que sexan introducidas neles mediante disposicións 
comunitarias.

Na elaboración da presente disposición foron consultadas as comunidades autónomas 
e as entidades representativas dos sectores afectados.

Na súa virtude, de acordo co Consello de Estado, dispoño:

Artigo único. Modificación do anexo I do Real decreto 58/2005, do 21 de xaneiro, polo 
que se adoptan medidas de protección contra a introdución e difusión no territorio 
nacional e da Comunidade Europea de organismos nocivos para os vexetais ou 
produtos vexetais, así como para a exportación e tránsito cara a países terceiros.

O anexo I do Real decreto 58/2005, do 21 de xaneiro, polo que se adoptan medidas 
de protección contra a introdución e difusión no territorio nacional e da Comunidade 
Europea de organismos nocivos para os vexetais ou produtos vexetais, así como para a 
exportación e tránsito cara a países terceiros, queda modificado como segue:

Na parte A, sección II, letra a), suprímese o punto 0.1 Diabrotica virgifera virgifera Le 
Conte.
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Disposición derradeira primeira. Incorporación de dereito da Unión Europea.

Mediante esta orde incorpórase ao dereito español a Directiva de execución 2014/19/UE da 
Comisión, do 6 de febreiro de 2014, pola que se modifica o anexo I da Directiva 
2000/29/CE do Consello, relativa ás medidas de protección contra a introdución na 
Comunidade de organismos nocivos para os vexetais ou produtos vexetais e contra a súa 
propagación no interior da Comunidade.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial del 
Estado».

Madrid, 11 de xullo de 2014.–A ministra de Agricultura, Alimentación e Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina.
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