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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO 
AMBIENTE

9668 Orde AAA/1703/2014, do 18 de setembro, pola que se modifican os anexos I, 
II, III, IV e V 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 terceiros países.

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 terceiros países, 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 2014/78/UE da Comisión, do 17 de xuño de 2014, pola que 
se modifican os anexos I, II, III, IV e V 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 é necesario realizar certas modificacións canto á mención na directiva 
dalgúns organismos nocivos nos anexos I e II, en coherencia co nivel de risco e coa súa 
situación na Unión Europea, así como realizar certas modificacións dos requisitos 
especiais que figuran no anexo IV. Por outra parte, débense introducir certos requisitos de 
inspección para vexetais e produtos vexetais, que deberán, por tanto, figurar no anexo V. 
Así mesmo, débese adecuar a directiva ao reflectido na última revisión da NIMF 15 da 
FAO e adaptar as denominacións dalgúns organismos nocivos á denominación científica 
revisada. Tamén se considera necesario adaptar as disposicións da Directiva 2000/29/CE 
relativas ao nematodo do quiste da pataca aos requisitos da Directiva 2007/33/CE, do 
Consello. Por último, a modificación reflicte certos cambios relativos a zonas protexidas 
da Unión Europea respecto dalgúns organismos nocivos.

Por outra parte, a Directiva de execución 2014/83/UE da Comisión, do 25 de xuño de 
2014, pola que se modifican os anexos I, II, III, IV e V 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 necesario realizar cambios adicionais en relación coas 
zonas protexidas da Unión Europea respecto dalgúns organismos nocivos, e modificar a 
denominación científica do organismo nocivo Ceratocystis fimbriata polo de Ceratocystis 
platani, a un tempo que se revisan algunhas disposicións relativas a este organismo 
nocivo.

Ademais, procede incorporar no real decreto a corrección de erros da Directiva 
2000/29/CE, publicada no Diario Oficial de la Unión Europea do pasado 27 de xuño.

Esta orde dítase ao abeiro da habilitación establecida na disposición derradeira 
segunda do citado real decreto, que faculta o ministro de Agricultura, Pesca e 
Alimentación, actual ministra 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:
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Artigo único. Modificación dos anexos I, II, III, IV e V 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 terceiros 
países.

Os anexos I, II, III, IV e V 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 terceiros países, quedan modificados como 
segue:

Un. O anexo I modifícase como segue:

a) A parte A modifícase como segue:

1.º A sección I modifícase como segue:

– na alínea a), a seguir do punto 1, insírese o punto 1.1 seguinte:
«1.1. Agrilus anxius Gory»,

– na alínea a), a seguir do punto 1.1, insírese o punto 1.2 seguinte:
«1.2. Agrilus planipennis Fairmaire»,

– na alínea a), a seguir do punto 1.2, insírese o punto 1.3 seguinte:
«1.3. Anthonomus eugenii Cano»,

– na alínea a), a seguir do punto 10.4, insírese o punto 10.5 seguinte:
«10.5. Diaphorina citri Kuway»,

– na alínea b), antes do punto 1, insírese o punto 0.1 seguinte:
 «0.1. Candidatus Liberibacter spp., axente causante do huanglongbing ou 
greening dos cítricos»,

– na alínea c) suprímese o punto 9.

2.º A sección II modifícase como segue:

– na alínea a), antes do punto 0.1, insírese o seguinte punto 0.01:
«0.01. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.»,

– na alínea a), a seguir do punto 9, insírese o punto 10 seguinte:
«10. Trioza erytreae Del Guercio»,

– na alínea b), no punto 2, o texto «Pseudomonas solanacearum (Smith) 
Smith» substitúese por «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.»;
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b) A alínea a) da parte B modifícase como segue:

1.º O punto 1 substitúese polo texto seguinte:

«1.  Bemisia tabaci Genn. 
(poboacións europeas)

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

2.º A seguir do punto 1.1 insírese o punto 1.2 seguinte:

«1.2.  Dryocosmus kuriphilus 
Yasumatsu

IRL, P, UK»,

3.º A seguir do punto 4, insírese o punto 5 seguinte:

«5.  Thaumatopoea 
processionea L.

IRL e UK (excepto as entidades locais 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; e West 
Berkshire)»;

Dous. O anexo II modifícase como segue:

a) A parte A modifícase como segue:

1.º A sección I modifícase como segue:

– a alínea a) modifícase como segue:

– suprímese o punto 1.1,
– suprímese o punto 8,
– suprímese o punto 10,
– suprímese o punto 31,

– na alínea b) suprímese o punto 1,
– na alínea c) suprímese o punto 7,
–  no punto 5.1 da alínea d), o texto da columna da dereita «Lycopersicon 

lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» substitúese por «Solanum lycopersicum L.»,

2.º A sección II modifícase como segue:

–  na alínea b): no punto 2, o texto da columna da dereita «Lycopersicon 
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» substitúese por «Solanum lycopersicum 
L.», e no punto 9, o texto da columna da dereita «Lycopersicon lycopersicum 
(L.) Karsten ex Farw.» substitúese por «Solanum lycopersicum L.»



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 232  Mércores 24 de setembro de 2014  Sec. I. Páx. 4

– na alínea c), o punto 1 substitúese polo texto seguinte:

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

Vexetais de Platanus L., destinados á 
plantación, excepto as sementes, e 
madeira de Platanus L., incluída a madeira 
que non conserva a súa superficie 
arredondada natural»

– a alínea d) modifícase como segue:

– suprímese o punto 5,
–  no punto 15, o texto da columna da dereita «Lycopersicon lycopersicum 

(L.) Karsten ex Farw.» substitúese por «Solanum lycopersicum L.»,
–  no punto 16, o texto da columna da dereita «Lycopersicon lycopersicum 

(L.) Karsten ex Farw.» substitúese por «Solanum lycopersicum L.»;

b) A parte B modifícase como segue:

1.º Na alínea a) do punto 6 da alínea a), o texto da terceira columna, relativa ás zonas 
protexidas, substitúese polo texto seguinte:

«EL, IRL, UK»,

2.º no punto 2 da alínea b), o texto da terceira columna, relativa ás zonas protexidas, 
substitúese polo texto seguinte:

«E [excepto as comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, e a provincia de 
Gipuzkoa (País Vasco)], as comarcas de Alt Vinalopó e Vinalopó Mitjà, da 
provincia de Alacant, e os municipios de Alborache e Turís, da provincia de 
Valencia (Comunidade Valenciana), EE, F (Córsega), IRL (excepto a cidade de 
Galway), I [Abruzos, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romaña 
(provincias de Parma e Piacenza), Lacio, Liguria, Lombardía (excepto as 
provincias de Mantua e Sondrio), as Marcas, Molise, Piamonte, Sardeña, Sicilia, 
Toscana, Umbría, Val de Aosta, Véneto (excepto as provincias de Rovigo e 
Venecia, os municipios de Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza 
d’Adige, S. Urbano e Vescovana na provincia de Padua e a zona situada ao sur 
da autoestrada A 4 na provincia de Verona)], LV, LT [excepto os municipios de 
Babtai e Kėdainiai (rexión de Kaunas)], P, SI [excepto as rexións de Gorenjska, 
Koroška, Maribor e Notranjska, e os municipios de Lendava e Renče-Vogrsko 
(ao sur da autoestrada H4)], SK [excepto os municipios de Blahová, Čenkovce, 
Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (distrito de Dunajská Streda), 
Hronovce e Hronské Kľačany (distrito de Levice), Dvory nad Žitavou (distrito de 
Nové Zámky), Málinec (distrito de Poltár), Hrhov (distrito de Rožňava), Veľké 
Ripňany (distrito de Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín 
(distrito de Trebišov)], FI, UK (Irlanda do Norte, Illa de Man e Illas do Canal).»

3.º Na parte B, alínea c), insírese o seguinte punto antes do punto 0.1:

«0.0.1.  C e r a t o c y s t i s 
platani (J. M. 
Walter) Engelbr. 
& T. C. Harr.

Vexetais de Platanus L., destinados 
á plantación, excepto as sementes, 
e madeira de Platanus L., incluída a 
madeira que non conserva a súa 
superficie arredondada natural

UK»

4.º Na alínea c), o punto 0.1 substitúese polo texto seguinte:

«0.1.  C r y p h o n e c t r i a 
parasitica (Murrill) 
Barr.

Madeira, excluída a madeira que foi 
escascada, a casca illada e os 
vexetais destinados á plantación de 
Castanea Mill.

CZ, IRL, 
S, UK»,
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5.º A alínea d) modifícase como segue:

–  no punto 1, o texto da terceira columna, relativa ás zonas protexidas, 
substitúese polo texto seguinte:
 «EL (excepto as unidades periféricas de Argólida e Chania), M, P (excepto o 
Algarve e Madeira)»,

–  no punto 2, o texto da terceira columna, relativa ás zonas protexidas, 
substitúese polo texto seguinte:
 «CZ, FR [Alsacia, Champaña-Ardenas, Picardía (departamento do Aisne), 
Illa de Francia (municipios de Citry, Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-sur-Marne) 
e Lorena], I (Apulia, Basilicata e Sardeña)»;

Tres. A parte B do anexo III modifícase como segue:

a)  no punto 1, o texto da segunda columna, relativa ás zonas protexidas, substitúese 
polo texto seguinte:

 «E [excepto as comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, e a provincia de Gipuzkoa (País 
Vasco)], as comarcas de Alt Vinalopó e Vinalopó Mitjà, da provincia de Alacant, e os 
municipios de Alborache e Turís, da provincia de Valencia (Comunidade Valenciana), 
EE, F (Córsega), IRL (excepto a cidade de Galway), I [Abruzos, Apulia, Basilicata, 
Calabria, Campania, Emilia-Romaña (provincias de Parma e Piacenza), Lacio, Liguria, 
Lombardía (excepto as provincias de Mantua e Sondrio), as Marcas, Molise, 
Piamonte, Sardeña, Sicilia, Toscana, Umbría, Val de Aosta, Véneto (excepto as 
provincias de Rovigo e Venecia, os municipios de Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, 
Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana na provincia de Padua e a zona 
situada ao sur da autoestrada A 4 na provincia de Verona)], LV, LT [excepto os 
municipios de Babtai e Kėdainiai (rexión de Kaunas)], P, SI [excepto as rexións de 
Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska, e os municipios de Lendava e Renče-
Vogrsko (ao sur da autoestrada H4)], SK [excepto os municipios de Blahová, 
Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (distrito de Dunajská 
Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (distrito de Levice), Dvory nad Žitavou (distrito 
de Nové Zámky), Málinec (distrito de Poltár), Hrhov (distrito de Rožňava), Veľké 
Ripňany (distrito de Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (distrito 
de Trebišov)], FI, UK (Irlanda do Norte, Illa de Man e Illas do Canal).»

b)  no punto 2, o texto da segunda columna, relativa ás zonas protexidas, substitúese 
polo texto seguinte:

 «E [excepto as comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla e 
León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, e a provincia de Gipuzkoa (País 
Vasco)], as comarcas de Alt Vinalopó e Vinalopó Mitjà, da provincia de Alacant, e os 
municipios de Alborache e Turís, da provincia de Valencia (Comunidade Valenciana), 
EE, F (Córsega), IRL (excepto a cidade de Galway), I [Abruzos, Apulia, Basilicata, 
Calabria, Campania, Emilia-Romaña (provincias de Parma e Piacenza), Lacio, Liguria, 
Lombardía (excepto as provincias de Mantua e Sondrio), as Marcas, Molise, 
Piamonte, Sardeña, Sicilia, Toscana, Umbría, Val de Aosta, Véneto (excepto as 
provincias de Rovigo e Venecia, os municipios de Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, 
Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana na provincia de Padua e a zona 
situada ao sur da autoestrada A 4 na provincia de Verona)], LV, LT [excepto os 
municipios de Babtai e Kėdainiai (rexión de Kaunas)], P, SI [excepto as rexións de 
Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska, e os municipios de Lendava e Renče-
Vogrsko (ao sur da autoestrada H4)], SK [excepto os municipios de Blahová, 
Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (distrito de Dunajská 
Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (distrito de Levice), Dvory nad Žitavou (distrito 
de Nové Zámky), Málinec (distrito de Poltár), Hrhov (distrito de Rožňava), Veľké 
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Ripňany (distrito de Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (distrito 
de Trebišov)], FI, UK (Irlanda do Norte, Illa de Man e Illas do Canal).»

Catro. O anexo IV modifícase como segue:

a) a parte A modifícase como segue:

1.º A sección I modifícase como segue:

– o punto 1.1 substitúese polo texto seguinte:

«1.1. Estea ou non incluída nos códigos 
NC da parte B do anexo V, madeira 
de coníferas (Coniferales), excepto 
a de Thuja L. e Taxus L., que non 
sexa en forma de:

–  labras, partículas, serraduras, 
residuos ou material de refugallo 
obtidos total ou parcialmente 
desas coníferas,

–  embalaxes de madeira en forma 
de caixóns, caixas, gaiolas, 
tambores e envases similares, 
palés, palés caixa e demais 
p la ta formas para carga, 
colariños para palés, madeiros 
de estibar, utilizados ou non para 
o transporte de mercadorías de 
todo tipo, excepto madeiros de 
estibar para suxeitar envíos de 
madeira, feitos de madeira do 
mesmo tipo e da mesma 
calidade que a madeira do envío 
e que cumpran os mesmos 
requisitos fitosanitarios da Unión 
que a madeira do envío,

–  made i ra  de  L iboced rus 
decurrens Torr., cando existan 
probas de que, no tratamento ou 
procesamento para lapis, a 
madeira se someteu a un 
tratamento térmico adecuado a 
fin de alcanzar unha temperatura 
mínima de 82 ºC nun período de 
sete a oito días,

pero incluída a que non conservou a 
súa superficie arredondada natural, 
orixinaria de Canadá, China, Xapón, 
República de Corea, México, Taiwán 
e Estados Unidos, países en que se 
ten constancia da existencia de 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner 
et Bührer) Nickle et al.

Declaración oficial de que a madeira 
foi sometida a un proceso adecuado 
de:

a)  tratamento térmico para alcanzar unha 
temperatura mínima de 56 °C durante 
un mínimo de 30 minutos continuos en 
todo o perfil da madeira (incluído o 
núcleo), o que se acreditará 
estampando a marca «HT» na madeira 
ou na embalaxe, segundo o uso en 
vigor, e nos certificados mencionados 
no inciso ii do número 1 do artigo 13,

ou
b)  fumigación cun produto aprobado 

segundo o procedemento establecido 
no número 2 do artigo 18, o que se 
acreditará indicando nos certificados 
mencionados no inciso ii) do número 1 
do artigo 13 o ingrediente activo, a 
temperatura mínima da madeira, o 
índice (g/m3) e o tempo de exposición 
(h),
ou

c)  impregnación química a presión cun 
produto aprobado segundo o 
procedemento establecido no número 
2 do artigo 18, o que se acreditará 
i n d i c a n d o  n o s  c e r t i f i c a d o s 
mencionados no inciso ii) do número 
1 do artigo 13 o ingrediente activo, a 
presión (psi ou kPa) e a concentración 
(%),

e
declaración oficial de que, despois do 
tratamento e até saír do país que expediu a 
declaración, a madeira se transportou fóra 
da temporada de voo do vector 
Monochamus, tendo en conta unha marxe 
de seguranza de 4 semanas adicionais ao 
principio e ao final da temporada de voo 
prevista ou, excepto no caso da madeira 
escascada, cunha protección que garanta 
que a infestación por Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou 
polo seu vector non foi posible.»,
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– o punto 1.2 substitúese polo texto seguinte:

«1.2.  Estea ou non incluída nos 
códigos NC da parte B do 
anexo V, madeira de coníferas 
(Coniferales) en forma de:

– labras, partículas, serraduras, 
residuos ou material de refugallo 
obtidos total ou parcialmente desas 
coníferas,
orixinaria de Canadá, China, 
Xapón, República de Corea, 
México, Taiwán e Estados 
Unidos, países en que se ten 
constancia da existencia de 
Bursaphelenchus xylophilus 
(Steiner et Bührer) Nickle et al.

Declaración oficial de que a madeira foi 
sometida a un proceso adecuado de:

a) tratamento térmico para alcanzar unha 
temperatura mínima de 56 °C durante 
un mínimo de 30 minutos continuos en 
todo o perfil da madeira (incluído o 
núcleo), o que se indicará nos 
certificados mencionados no inciso ii) 
do número 1 do artigo 13,

ou
b) fumigación cun produto aprobado segundo 

o procedemento establecido no número 2 
do artigo 18, o que se acreditará indicando 
nos certificados mencionados no inciso ii) 
do número 1 do artigo 13 o ingrediente 
activo, a temperatura mínima da madeira, o 
índice (g/m3) e o tempo de exposición (h),

e
declaración oficial de que, despois do 
tratamento e até saír do país que expediu a 
declaración, a madeira se transportou fóra 
da temporada de voo do vector 
Monochamus, tendo en conta unha marxe 
de seguranza de 4 semanas adicionais ao 
principio e ao final da temporada de voo 
prevista ou, excepto no caso da madeira 
escascada, cunha protección que garanta 
que a infestación por Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou 
polo seu vector non foi posible.»,

– o punto 1.3 substitúese polo texto seguinte:

«1.3. Estea ou non incluída nos códigos NC da 
parte B do anexo V, madeira de Thuja L. e 
Taxus L. que non sexa en forma de:

–  labras, partículas, serraduras, 
residuos ou material de refugallo 
obtidos total ou parcialmente desas 
coníferas,

–  embalaxes de madeira en forma de 
caixóns, caixas, gaiolas, tambores 
e envases similares, palés, palés 
caixa e demais plataformas para 
carga, colariños para palés, 
madeiros de estibar, utilizados ou 
non para o t ransporte de 
mercadorías de todo tipo, excepto 
madeiros de estibar para suxeitar 
envíos de madeira, feitos de 
madeira do mesmo tipo e da 
mesma calidade que a madeira do 
envío e que cumpran os mesmos 
requisitos fitosanitarios da Unión 
que a madeira do envío,

Declaración oficial de que a madeira:
a) foi escascada,

ou
b) foi sometida a un proceso de secado no 

forno, cun programa adecuado de tempo e 
temperatura, até lograr un grao de 
humidade inferior ao 20 %, expresado 
como porcentaxe de materia seca, o que 
se acreditará estampando a marca «kiln-
dried» ou «K.D.» (secado no forno), ou 
outra marca recoñecida internacionalmente, 
na madeira ou na súa embalaxe, segundo 
o uso en vigor,
ou

c) foi sometida a un tratamento térmico 
adecuado para alcanzar unha temperatura 
mínima de 56 °C durante un mínimo de 30 
minutos continuos en todo o perfil da 
madeira (incluído o núcleo), o que se 
acreditará estampando a marca «HT» na 
madeira ou na embalaxe, segundo o uso en 
vigor, e nos certificados mencionados no 
inciso ii do número 1 do artigo 13,
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 pero incluída a madeira que non 
conservou a súa superf icie 
arredondada natural, orixinaria de 
Canadá, China, Xapón, a República 
de Corea, México, Taiwán e 
Estados Unidos, países en que se 
ten constancia da existencia de 
Bursaphelenchus xy lophi lus 
(Steiner et Bührer) Nickle et al.

ou
d) foi sometida a un proceso adecuado 

de fumigación cun produto aprobado 
s e g u n d o  o  p r o c e d e m e n t o 
establecido no número 2 do artigo 
18, o que se acreditará indicando 
nos certificados mencionados no 
inciso ii) do número 1 do artigo 13 o 
ingrediente activo, a temperatura 
mínima da madeira, o índice (g/m3) 
e o tempo de exposición (h),
ou

e) foi sometida a un procedemento 
adecuado de impregnación química 
a presión cun produto aprobado 
s e g u n d o  o  p r o c e d e m e n t o 
establecido no número 2 do artigo 
18, o que se acreditará indicando 
nos certificados mencionados no 
inciso ii) do número 1 do artigo 13 o 
ingrediente activo, a presión (psi o 
kPa) e a concentración (%).»,

– suprímese o punto 1.4,

– o punto 1.5 substitúese polo texto seguinte:

«1.5. Estea ou non incluída nos códigos 
NC da parte B do anexo V, madeira 
de coníferas (Coniferales), que non 
sexa en forma de:

– labras, partículas, serraduras, 
residuos ou material de refugallo 
obtidos total ou parcialmente 
desas coníferas,

– embalaxes de madeira en forma de 
caixóns, caixas, gaiolas, tambores e 
envases similares, palés, palés caixa 
e demais plataformas para carga, 
colariños para palés, madeiros de 
estibar, utilizados ou non para o 
transporte de mercadorías de todo 
tipo, excepto madeiros de estibar 
para suxeitar envíos de madeira, 
feitos de madeira do mesmo tipo e 
da mesma calidade que a madeira 
do envío e que cumpran os mesmos 
requisitos fitosanitarios da Unión que 
a madeira do envío,

Declaración oficial de que a madeira:

a) é orixinaria de zonas que se sabe que 
están libres de:
– Monochamus spp. (especies non 

europeas),
– Pissodes spp. (especies non 

europeas),
– Scolytidae spp. (especies non 

europeas).
A zona indicarase nos certificados 
mencionados no inciso ii) do número 1 
do artigo 13, na epígrafe «Lugar de 
orixe»,

ou
b) foi escascada e non ten perforacións 

causadas por vermes do xénero 
Monochamus spp. (especies non 
europeas) definidas, para estes 
efectos, como aquelas perforacións 
cuxo diámetro é superior a 3 mm,
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pero incluída a que non conservou a 
súa superficie arredondada habitual, 
orixinaria de Rusia, Casaquistán e 
Turquía.

ou
c) foi sometida a un proceso de secado 

no forno, cun programa adecuado 
de tempo e temperatura, até lograr 
un grao de humidade inferior ao 
20 %, expresado como porcentaxe 
de materia seca, o que se acreditará 
estampando a marca «kiln-dried» ou 
«K.D.» (secado no forno), ou outra 
m a r c a  r e c o ñ e c i d a 
internacionalmente, na madeira ou 
na súa embalaxe, segundo o uso en 
vigor,
ou

d) foi sometida a un tratamento térmico 
adecuado para alcanzar unha 
temperatura mínima de 56 °C durante 
un mínimo de 30 minutos continuos 
en todo o perfil da madeira (incluído o 
núcleo), o que se acreditará 
estampando a marca «HT» na 
madeira ou na embalaxe, segundo o 
uso en vigor, e nos certificados 
mencionados no inciso ii do número 1 
do artigo 13,
ou

e) foi sometida a un proceso adecuado 
de fumigación cun produto aprobado 
s e g u n d o  o  p r o c e d e m e n t o 
establecido no número 2 do artigo 
18, o que se acreditará indicando 
nos certificados mencionados no 
inciso ii) do número 1 do artigo 13 o 
ingrediente activo, a temperatura 
mínima da madeira, o índice (g/m3) 
e o tempo de exposición (h),
ou

f) foi sometida a un procedemento 
adecuado de impregnación química 
a presión cun produto aprobado 
s e g u n d o  o  p r o c e d e m e n t o 
establecido no número 2 do artigo 
18, o que se acreditará indicando 
nos certificados mencionados no 
inciso ii) do número 1 do artigo 13 o 
ingrediente activo, a presión (psi ou 
kPa) e a concentración (%).»,
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– o punto 1.6 substitúese polo texto seguinte:

«1.6. Estea ou non incluída nos códigos 
NC da parte B do anexo V, madeira 
de coníferas (Coniferales), que non 
sexa en forma de:

– labras, partículas, serraduras, 
residuos ou material de refugallo 
obtidos total ou parcialmente desas 
coníferas,

– embalaxes de madeira en forma de 
caixóns, caixas, gaiolas, tambores 
e envases similares, palés, palés 
caixa e demais plataformas para 
carga, colariños para palés, 
madeiros de estibar, utilizados ou 
non para o transporte de 
mercadorías de todo tipo, excepto 
madeiros de estibar para suxeitar 
envíos de madeira, feitos de 
madeira do mesmo tipo e da 
mesma calidade que a madeira do 
envío e que cumpran os mesmos 
requisitos fitosanitarios da Unión 
que a madeira do envío,

pero incluída a que non conservou a 
súa superficie arredondada habitual, 
orixinaria de terceiros países, salvo 
de:

– Rusia, Casaquistán e Turquía,
– países europeos,

Canadá, China, Xapón, República de 
Corea, México, Taiwán e Estados 
Unidos, países en que se ten 
constancia da existencia de 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 
Bührer) Nickle et al.

Declaración oficial de que a madeira:

a) foi escascada e non ten perforacións 
causadas por vermes do xénero 
Monochamus spp. (especies non 
europeas) definidas, para estes efectos, 
como aquelas perforacións cuxo 
diámetro é superior a 3 mm,
ou

b) foi sometida a un proceso de secado no 
forno, cun programa adecuado de tempo 
e temperatura, até lograr un grao de 
humidade inferior ao 20 %, expresado 
como porcentaxe de materia seca, o que 
se acreditará estampando a marca «kiln-
dried» ou «K.D.» (secado no forno), ou 
o u t r a  m a r c a  r e c o ñ e c i d a 
internacionalmente, na madeira ou na súa 
embalaxe, segundo o uso en vigor,
ou

c) foi sometida a un proceso adecuado de 
fumigación cun produto aprobado 
segundo o procedemento establecido 
no número 2 do artigo 18, o que se 
acreditará indicando nos certificados 
mencionados no inciso ii) do número 1 
do artigo 13 o ingrediente activo, a 
temperatura mínima da madeira, o 
índice (g/m3) e o tempo de exposición 
(h),
ou

d) foi sometida a un procedemento 
adecuado de impregnación química a 
presión cun produto aprobado segundo o 
procedemento establecido no número 2 
do artigo 18, o que se acreditará indicando 
nos certificados mencionados no inciso ii) 
do número 1 do artigo 13 o ingrediente 
activo, a presión (psi ou kPa) e a 
concentración (%),
ou

e) foi sometida a un tratamento térmico 
adecuado para alcanzar unha 
temperatura mínima de 56 °C durante 
un mínimo de 30 minutos continuos en 
todo o perfil da madeira (incluído o 
núcleo),  o que se acredi tará 
estampando a marca «HT» na madeira 
ou na embalaxe, segundo o uso en 
vigor, e nos certificados mencionados 
no inciso ii do número 1 do artigo 13.»,
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– na columna da dereita do punto 1.7, a alínea e) substitúese polo texto seguinte:

«e)  foi sometida a un tratamento térmico adecuado para alcanzar unha temperatura 
mínima de 56 °C durante un mínimo de 30 minutos continuos en todo o perfil da 
madeira (incluído o núcleo), o que se indicará nos certificados mencionados no 
inciso ii) do número 1 do artigo 13,

– o punto 2 substitúese polo texto seguinte:

«2. Embalaxes de madeira en forma de 
caixóns, caixas, gaiolas, tambores e 
envases similares, palés, palés caixa 
e demais plataformas para carga, 
colariños para palés, madeiros de 
estibar, utilizados ou non para o 
transporte de mercadorías de todo 
tipo, excepto a madeira bruta dun 
grosor igual ou inferior a 6 mm, a 
madeira transformada producida por 
colaxe, calor ou presión, ou por unha 
combinación destes métodos, e os 
madeiros de estibar para suxeitar 
envíos de madeira, feitos de madeira 
do mesmo tipo e da mesma calidade 
que a madeira do envío e que 
cumpran os mesmos requisitos 
fitosanitarios da Unión que a madeira 
do envío, procedentes de terceiros 
países, excepto de Suíza.

As embalaxes de madeira:

–  someteranse a un dos tratamentos 
aprobados que se especifican no 
anexo I da Norma internacional para 
medidas fitosanitarias Nº 15 da FAO, 
«Regulamentación da embalaxe de 
madeira ut i l izada no comercio 
internacional», e

–  levarán a marca especificada no 
anexo II da citada norma internacional, 
que indique que a embalaxe de madeira 
foi  sometida a un tratamento 
fitosanitario aprobado de conformidade 
con esa norma.»,

– no punto 2.1, o texto da columna da esquerda substitúese polo texto seguinte:

 «Madeira de Acer saccharum Marsh., incluída a que non conservou a súa superficie 
arredondada habitual, que non sexa en forma de:

– madeira destinada á produción de chapa,
– labras, partículas, serraduras, residuos ou material de refugallo,
–  embalaxes de madeira en forma de caixóns, caixas, gaiolas, tambores e envases 

similares, palés, palés caixa e demais plataformas para carga, colariños para palés, 
madeiros de estibar, utilizados ou non para o transporte de mercadorías de todo 
tipo, excepto madeiros de estibar para suxeitar envíos de madeira, feitos de 
madeira do mesmo tipo e da mesma calidade que a madeira do envío e que 
cumpran os mesmos requisitos fitosanitarios da Unión que a madeira do envío,

orixinaria dos Estados Unidos e Canadá.»,

o punto 2.3 substitúese polo texto seguinte:

«2.3. Estea ou non incluída nos códigos 
NC do anexo V, parte B, madeira de 
Fraxinus L., Juglans ailantifolia 
Carr., Juglans mandshurica Maxim., 
Ulmus davidiana  Planch. e 
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., 
que non sexa en forma de:

– labras, partículas, serraduras, 
residuos ou material de refugallo 
obtidos total ou parcialmente 
desas árbores,
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– embalaxes de madeira en forma 
de caixóns, caixas, gaiolas, 
tambores e envases similares, 
palés, palés caixa e demais 
plataformas para carga, colariños 
para palés, madeiros de estibar, 
uti l izados ou non para o 
transporte de mercadorías de 
todo tipo, excepto madeiros de 
estibar para suxeitar envíos de 
madeira, feitos de madeira do 
mesmo tipo e da mesma calidade 
que a madeira do envío e que 
cumpran os mesmos requisitos 
fitosanitarios da Unión que a 
madeira do envío,

pero incluída a que non conservou 
a súa superficie arredondada 
habitual, así como o mobiliario e 
outros obxectos feitos de 
madeira sen tratar, orixinaria de 
Canadá, China, República 
Popular Democrática de Corea, 
Xapón, Mongolia, República de 
Corea, Rusia, Taiwán e Estados 
Unidos.

Declaración oficial de que:

a) a madeira é orixinaria dunha zona 
declarada libre de Agrilus planipennis 
Fairmaire de conformidade co 
procedemento establecido no 
artigo 18, número 2; o nome da zona 
deberá f igurar no cert i f icado 
fitosanitario mencionado no inciso ii) 
do número 1 do artigo 13,
ou

b) a casca e, ao menos, 2,5 cm do 
sámago exterior elimináronse nunha 
instalación autorizada e supervisada 
polo servizo fitosanitario nacional,
ou

c) a madeira foi sometida a un proceso 
de radiación ionizante para alcanzar 
unha dose mínima absorbida 
de 1 kGy en toda a súa extensión.»,

– o punto 2.4 substitúese polo texto seguinte:

«2.4. Estea ou non incluída nos códigos 
NC do anexo V, parte B, madeira en 
forma de labras, partículas, 
serraduras, residuos ou material de 
refugallo obtidos total ou parcialmente 
de Fraxinus L., Juglans ailantifolia 
Carr., Juglans mandshurica Maxim., 
Ulmus davidiana  Planch. e 
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., 
orixinaria de Canadá, China, 
República Popular Democrática de 
Corea, Xapón, Mongolia, República 
de Corea, Rusia, Taiwán e Estados 
Unidos.

Declaración oficial de que a madeira é 
orixinaria dunha zona declarada libre de 
Agri lus planipennis  Fairmaire de 
conformidade co procedemento 
establecido no artigo 18, número 2; o 
nome da zona deberá figurar no certificado 
fitosanitario mencionado no inciso ii) do 
número 1 do artigo 13.»,

– o punto 2.5 substitúese polo texto seguinte:

«2.5. Estean ou non incluídos nos códigos 
NC da parte B do anexo V, casca 
illada e obxectos feitos de casca de 
Fraxinus L., Juglans ailantifolia 
Carr., Juglans mandshurica Maxim., 
Ulmus davidiana  Planch. e 
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. 
orixinarios de Canadá, China, 
República Popular Democrática de 
Corea, Xapón, Mongolia, República 
de Corea, Rusia, Taiwán e Estados 
Unidos.

Declaración oficial de que a casca é 
orixinaria dunha zona declarada libre de 
Agri lus planipennis  Fairmaire de 
conformidade co procedemento 
establecido no artigo 18, número 2; o 
nome da zona deberá figurar no certificado 
fitosanitario mencionado no inciso ii) do 
número 1 do artigo 13.»,
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– no punto 3, o texto da columna da esquerda substitúese polo texto seguinte:

«Madeira de Quercus L. que non sexa en forma de:

– l abras, partículas, serraduras, residuos ou material de refugallo,
–  pipas, cubas, tinas e demais manufacturas de cubeiro e as súas partes, de 

madeira, incluídas as doelas, sempre que existan probas documentais de 
que, no proceso de produción ou fabricación, a madeira se someteu a un 
tratamento térmico até alcanzar unha temperatura mínima de 176 °C durante 
20 minutos,

–  embalaxes de madeira en forma de caixóns, caixas, gaiolas, tambores e 
envases similares, palés, palés caixa e demais plataformas para carga, 
colariños para palés, madeiros de estibar, utilizados ou non para o transporte 
de mercadorías de todo tipo, excepto madeiros de estibar para suxeitar 
envíos de madeira, feitos de madeira do mesmo tipo e da mesma calidade 
que a madeira do envío e que cumpran os mesmos requisitos fitosanitarios 
da Unión que a madeira do envío,

 pero incluída a que non conservou a súa superficie arredondada habitual, 
orixinaria dos Estados Unidos.

– a seguir do punto 3, insírense os puntos 4.1, 4.2 e 4.3 seguintes:

«4.1. Estea ou non incluída nos códigos 
NC da parte B do anexo V, madeira 
de Betula L. que non sexa en forma 
de:

– labras, partículas, serraduras, 
residuos ou material de refugallo 
obtidos total ou parcialmente 
desas árbores,

– embalaxes de madeira en forma 
de caixóns, caixas, gaiolas, 
tambores e envases similares, 
palés, palés caixa e demais 
plataformas para carga, colariños 
para palés, madeiros de estibar, 
uti l izados ou non para o 
transporte de mercadorías de 
todo tipo, excepto madeiros de 
estibar para suxeitar envíos de 
madeira, feitos de madeira do 
mesmo tipo e da mesma calidade 
que a madeira do envío e que 
cumpran os mesmos requisitos 
fitosanitarios da Unión que a 
madeira do envío,

pero incluída a que non conservou 
a súa superficie arredondada 
habitual, así como o mobiliario e 
outros obxectos feitos de madeira 
sen tratar, orixinarios de Canadá e 
Estados Unidos, países en que se 
ten constancia da existencia de 
Agrilus anxius Gory.

Declaración oficial de que:

a) a casca e, ao menos, 2,5 cm do 
sámago exterior se eliminaron nunha 
instalación autorizada e supervisada 
polo servizo fitosanitario nacional,
ou

b) a madeira foi sometida a un proceso 
de radiación ionizante para alcanzar 
unha dose mínima absorbida de 
1 kGy.
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4.2 Estean ou non incluídos nos códigos 
NC da parte B do anexo V, labras, 
partículas, serraduras, residuos ou 
material de refugallo obtidos total ou 
parcialmente de Betula L.

Declaración oficial de que a madeira é 
orixinaria dun país que se sabe que está 
libre de Agrilus anxius Gory.

4.3 Estean ou non incluídos nos códigos 
NC da parte B do anexo V, casca e 
obxectos feitos de casca de Betula 
L. orixinarios de Canadá e Estados 
Unidos, países en que se ten 
constancia da existencia de Agrilus 
anxius Gory.

Declaración oficial de que a casca non 
contén madeira.»,

– o punto 5 substitúese polo texto seguinte:

«5. Madeira de Platanus L., excepto a 
que se presente en forma de estelas, 
partículas, serraduras, labras, 
residuos ou material de refugallo, 
pero incluída a que non conserve a 
súa superficie arredondada habitual, 
orixinaria de Armenia, Estados 
Unidos ou Suíza.

Declaración oficial de que a madeira se 
someteu a un proceso de secado no forno, 
cun programa adecuado de tempo e 
temperatura, até lograr un grao de 
humidade inferior ao 20 % expresado 
como porcentaxe de materia seca, o cal se 
acreditará estampando a marca «kiln-
dried» ou «KD» (secado no forno), ou outra 
marca recoñecida internacionalmente, na 
madeira ou na súa embalaxe, segundo o 
uso comercial en vigor.»

– no punto 6, o texto da columna da esquerda substitúese polo texto seguinte:

«Madeira de Populus L. que non sexa en forma de:

– labras, partículas, serraduras, residuos ou material de refugallo,
–  embalaxes de madeira en forma de caixóns, caixas, gaiolas, tambores e 

envases similares, palés, palés caixa e demais plataformas para carga, 
colariños para palés, madeiros de estibar, utilizados ou non para o transporte 
de mercadorías de todo tipo, excepto madeiros de estibar para suxeitar 
envíos de madeira, feitos de madeira do mesmo tipo e da mesma calidade 
que a madeira do envío e que cumpran os mesmos requisitos fitosanitarios 
da Unión que a madeira do envío,

 pero incluída a que non conservou a súa superficie arredondada habitual, 
orixinaria de países do continente americano.»,

– O punto 7.1 substitúese polos seguintes novos puntos 7.1.1 e 7.1.2:
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«7.1.1  Estea incluída ou non na lista de 
códigos NC da parte B do anexo 
V, madeira en forma de estelas, 
partículas, serraduras, labras, 
residuos ou material de refugallo, 
obtida total ou parcialmente a 
partir de:

–  Acer saccharum Marsh., orixinaria 
dos Estados Unidos e Canadá,

–  Populus L., orixinaria do continente 
americano.

Declaración oficial de que a madeira:

a)  foi producida a partir de madeira en 
rolla escascada,

ou ben
b)  foi sometida a un proceso de secado 

no forno, cun programa adecuado de 
tempo e temperatura, até lograr un 
grao de humidade inferior ao 20 %, 
expresado como porcentaxe de 
materia seca,

ou ben
c)  foi sometida a un proceso adecuado 

de fumigación cun produto aprobado 
de conformidade co procedemento 
establecido no artigo 18, número 2. A 
fumigación acreditarase indicando nos 
certificados mencionados no artigo 13, 
número 1, inciso ii), o ingrediente 
activo, a temperatura mínima da 
madeira, o índice (g/m³) e o tempo de 
exposición (h),

ou ben
d)  foi sometida a un tratamento térmico 

adecuado a fin de alcanzar unha 
temperatura mínima de 56 °C durante 
un mínimo de 30 minutos seguidos en 
todo o perfil da madeira (incluído o 
seu centro), do que se deixará 
constancia nos certificados a que fai 
referencia o artigo 13, número 1, 
inciso ii).

7.1.2  Estea incluída ou non na lista de 
códigos NC da parte B do anexo V, 
madeira en forma de estelas, 
partículas, serraduras, labras, 
residuos ou material de refugallo, 
obtida total ou parcialmente a partir 
de:

–  Platanus L. orixinaria de Armenia, 
Estados Unidos ou Suíza.

Declaración oficial de que a madeira:

a)  foi sometida a un proceso de secado 
no forno, cun programa adecuado de 
tempo e temperatura, até lograr un 
grao de humidade inferior ao 20 %, 
expresado como porcentaxe de 
materia seca,

ou ben
b)  foi sometida a un proceso adecuado 

de fumigación cun produto aprobado 
de conformidade co procedemento 
establecido no artigo 18, número 2, o 
cal se acreditará indicando nos 
cer t i f icados mencionados no 
artigo 13, número 1, inciso ii), o 
ingrediente activo, a temperatura 
mínima da madeira, o índice (g/m³) e 
o tempo de exposición (h),

ou ben
c)  foi sometida a un tratamento térmico 

adecuado a fin de alcanzar unha 
temperatura mínima de 56 °C durante 
un mínimo de 30 minutos seguidos en 
todo o perfil da madeira (incluído o seu 
centro), do que se deixará constancia 
nos certificados a que fai referencia o 
artigo 13, número 1, inciso ii).»
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– na columna da dereita do punto 7.2, a alínea c) substitúese polo texto seguinte:

«c)  foi sometida a un tratamento térmico adecuado para alcanzar unha 
temperatura mínima de 56 °C durante un mínimo de 30 minutos continuos en 
todo o perfil da madeira (incluído o núcleo), o que se indicará nos certificados 
mencionados no inciso ii) do número 1 do artigo 13.»,

– no punto 7.3, o texto da columna da dereita substitúese polo texto seguinte:

«Declaración oficial de que a casca illada:

a)  foi sometida a un proceso adecuado de fumigación cun produto aprobado 
segundo o procedemento establecido no número 2 do artigo 18, o que se 
acreditará indicando nos certificados mencionados no inciso ii) do número 1 do 
artigo 13 o ingrediente activo, a temperatura mínima da casca, o índice (g/m3) 
e o tempo de exposición (h),
ou

b)  foi sometida a un tratamento térmico adecuado para alcanzar unha temperatura 
mínima de 56 °C durante un mínimo de 30 minutos continuos en todo o perfil 
da casca (incluído o núcleo), o que se indicará nos certificados mencionados 
no inciso ii) do número 1 do artigo 13,

e
declaración oficial de que, despois do tratamento e até saír do país que expediu a 
declaración, a casca se transportou fóra da temporada de voo do vector 
Monochamus, tendo en conta unha marxe de seguranza de 4 semanas adicionais 
ao principio e ao final da temporada de voo prevista ou unha protección que garanta 
que a infestación por Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) nickle et al. 
ou polo seu vector non foi posible.»,

– suprímese o punto 8,

– o punto 11.4 substitúese polo texto seguinte:

«11.4  Vexetais de Fraxinus L., Juglans 
a i lant i fo l ia  Carr. ,  Jug lans 
mandshurica Maxim., Ulmus 
davidiana Planch. e Pterocarya 
rhoifol ia  Siebold & Zucc., 
excluídos os froitos e as sementes, 
pero incluídas as ramas cortadas 
con ou sen follas, orixinarios de 
Canadá, China, República Popular 
Democrática de Corea, Xapón, 
Mongolia, República de Corea, 
Rusia, Taiwán e Estados Unidos.

Declaración oficial de que os vexetais son 
orixinarios dunha zona declarada libre de 
Agri lus planipennis  Fairmaire de 
conformidade co procedemento 
establecido no artigo 18, número 2; o 
nome da zona deberá figurar no certificado 
fitosanitario mencionado no inciso ii) do 
número 1 do artigo 13.»,

– a seguir do punto 11.4 insírese o punto 11.5 seguinte:

«11.5  Vexetais de Betula L., excluídos 
os froitos e as sementes, pero 
incluídas as ramas cortadas de 
Betula L. con ou sen follas.

Declaración oficial de que os vexetais son 
orixinarios dun país que se sabe que está 
libre de Agrilus anxius Gory.»,
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– o punto 12 substitúese polo seguinte:

«12.  Vexetais de Platanus L., destinados 
á plantación, excepto as sementes, 
orixinarios de Armenia, Estados 
Unidos ou Suíza.

Declaración oficial de que non se 
observaron síntomas de Ceratocystis 
platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. 
na parcela de produción nin nas 
inmediacións desde o inicio do último ciclo 
completo de vexetación.»

– suprímense os puntos 15 e 16,
– a seguir do punto 18 insírense os puntos 18.1, 18.2 e 18.3 seguintes:

«18.1  Vexetais de 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. e Vepris Comm., 
excluídos os froitos (pero incluídas 
as sementes); e as sementes de 
Citrus L., Fortunella Swingle e 
Poncirus Raf., e os seus híbridos, 
orixinarios de terceiros países.

Sen prexuízo das disposicións aplicables 
aos vexetais dos puntos 18.2 e 18.3 da 
sección I da parte A do anexo IV, 
declaración oficial de que os vexetais son 
orixinarios dun país declarado libre de 
Candidatus Liberibacter spp., axente 
causante do huanglongbing ou greening 
dos cítricos, de conformidade co 
procedemento establecido no artigo 18, 
número 2.

«18.2.  Vexetais de Casimiroa A Llave, 
Clausena Burm. f., Vepris Comm, 
Zanthoxylum L., excepto os 
froitos e as sementes, orixinarios 
de terceiros países.

Sen prexuízo das disposicións aplicables 
aos vexetais dos puntos 18.1 e 18.3 da 
sección I da parte A do anexo IV, 
declaración oficial de que:

a)  os vexetais son orixinarios dun país 
libre de Trioza erytreae Del Guercio,

ou
b)  os vexetais son orixinarios dunha 

zona libre de Trioza erytreae Del 
Guercio, expedida polo servizo 
fitosanitario nacional de conformidade 
coas normas internacionais para 
medidas fitosanitarias e mencionada 
no certificado citado no inciso ii) do 
número 1 do artigo 13 da presente 
directiva baixo a epígrafe «Declaración 
adicional».

«18.3.  Vexetais de 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 ex L., Naringi 
Adans., Pamburus Swingle, Severinia 
Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., 
Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris 
Comm. e Zanthoxylum L., excepto os 
froitos e as sementes, orixinarios de 
terceiros países.

Sen prexuízo das disposicións aplicables 
aos vexetais dos puntos 18.1 e 18.2 da 
sección I da parte A do anexo IV, 
declaración oficial de que:
a)  os vexetais son orixinarios dun país 

libre de Diaphorina citri Kuway,
ou
b)  os vexetais son orixinarios dunha zona 

libre de Diaphorina citri Kuway, expedida 
polo servizo fitosanitario nacional de 
con fo rmidade  coas  normas 
internacionais para medidas 
fitosanitarias e mencionada no certificado 
citado no inciso ii) do número 1 do 
artigo 13 da presente directiva baixo a 
epígrafe «Declaración adicional».»,
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–  nas alíneas aa) e bb) do punto 25.4, o texto «Pseudomanas solanacearum (Smith) 
Smith» substitúese por «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.»,

–  na columna da dereita do punto 25.4.1, o texto «Pseudomonas solanacearum (Smith) 
Smith» substitúese por «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.»,

–  na columna da esquerda do punto 25.6, o texto «Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw.» substitúese por «Solanum lycopersicum L.»,

– o punto 25.7 substitúese polo texto seguinte:

«25.7.  Vexetais de Capsicum annuum 
L., Solanum lycopersicum L., 
Musa L., Nicotiana L. e Solanum 
melongena L., destinados á 
p lan tac ión ,  exc lu ídas  as 
sementes, orixinarios de países 
en que se ten constancia da 
e x i s t e n c i a  d e  R a l s t o n i a 
solanacearum (Smith) Yabuuchi 
et al.

Sen prexuízo das disposicións aplicables 
aos vexetais mencionados nos puntos 11 e 
13 da parte A do anexo III e nos puntos 
25.5 e 25.6 da sección I da parte A do 
anexo IV, cando proceda, declaración 
oficial de que:

a)  os vexetais son orixinarios de zonas 
que se comprobou que están libres de 
Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al.,

ou
b)  non se observaron síntomas de 

Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. nos vexetais da parcela 
de produción desde o inicio do último 
ciclo de vexetación completo.»,

– o punto 27.1 substitúese polo texto seguinte:

«27.1.  Vexetais de Dendranthema (DC.) 
Des Moul., Dianthus L. e 
Pelargonium l’Hérit. ex Ait., 
destinados á plantación, excluídas 
as sementes.

Declaración oficial de que:

aa)  os vexetais son orixinarios dunha 
zona libre de Helicoverpa armigera 
(Hübner) e Spodoptera littoralis 
(Boisd.), expedida polo servizo 
f i t o s a n i t a r i o  n a c i o n a l  d e 
conformidade coas normas 
internacionais para medidas 
fitosanitarias pertinentes,

ou
a)  non se observaron indicios de 

Helicoverpa armigera (Hübner) nin 
Spodoptera littoralis (Boisd.) na 
parcela de produción desde o inicio 
do último ciclo de vexetación 
completo,

ou
b)  os vexetais foron sometidos a un 

tratamento adecuado para protexelos 
dos ditos organismos.»,
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– o punto 27.2 substitúese polo texto seguinte:

«27.2.  Vexetais de Dendranthema (DC.) 
Des Moul., Dianthus L. e 
Pelargonium l’Hérit. ex Ait., 
excluídas as sementes.

Sen prexuízo dos requisitos aplicables 
aos vexetais do punto 27.1 da sección I 
da parte A do anexo IV, declaración oficial 
de que:

aa)  os vexetais son orixinarios dunha 
zona libre de Spodoptera eridania 
(Cramer), Spodoptera frugiperda 
Smith e Spodoptera litura (Fabricius), 
expedida polo servizo fitosanitario 
nacional de conformidade coas 
normas internacionais para medidas 
fitosanitarias pertinentes,

ou
a)  non se observaron síntomas de 

Spodoptera eridania  (Cramer), 
Spodoptera frugiperda Smith nin 
Spodoptera litura (Fabricius) na 
parcela de produción desde o inicio 
do último ciclo de vexetación 
completo,

ou
b)  os vexetais foron sometidos a un 

tratamento adecuado para protexelos 
dos ditos organismos.»,

–  na columna da esquerda do punto 28.1, o texto «Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw.» substitúese por «Solanum lycopersicum L.»,

–  na columna da dereita do punto 32.1, despois da alínea c) engádese a seguinte 
alínea d):

«ou
d)  proceden de material vexetal (explante) libre de Liriomyza sativae (Blanchard) e 

Amauromyza maculosa (Malloch); cultívanse in vitro, nun medio estéril e en 
condicións estériles que exclúen a posibilidade de infestación por Liriomyza 
sativae (Blanchard) ou Amauromyza maculosa (Malloch); e transpórtanse en 
contedores transparentes en condicións estériles.»,

–  na columna da dereita do punto 32.3, despois da alínea c) engádese a seguinte 
alínea d):

«ou
d)  proceden de material vexetal (explante) libre de Liriomyza huidobrensis 

(Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess); cultívanse in vitro, nun medio estéril e 
en condicións estériles que exclúen a posibilidade de infestación por Liriomyza 
huidobrensis (Blanchard) ou Liriomyza trifolii (Burgess); e transpórtanse en 
contedores transparentes en condicións estériles.»,
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– o punto 33 substitúese polo texto seguinte:

«33.  Vexetais con raíces plantados ou 
dest inados á plantación e 
cultivados ao aire libre.

Declaración oficial de que:

a)  da parcela de produción se sabe que 
está libre de Clavibacter michiganensis 
ssp. sepedonicus (Spieckermann et 
Kotthoff) Davis et al. e Synchytrium 
endobioticum (Schilbersky) Percival,
e

b)  os vexetais proceden dun campo que 
se sabe que está libre de Globodera 
pallida (Stone) Behrens e Globodera 
ros toch iens i s  (Wo l l enweber ) 
Behrens.»,

–  na columna da dereita do punto 36.1, despois da alínea c) engádese a seguinte 
alínea d):

«ou
d)  proceden de material vexetal (explante) libre de Thrips palmi Karny; cultívanse in 

vitro, nun medio estéril e en condicións estériles que exclúen a posibilidade de 
infestación por Thrips palmi Karny; e transpórtanse en contedores transparentes 
en condicións estériles.»,

– a seguir do punto 36.2 insírese o punto 36.3 seguinte:

«36.3.  Froitos de Capsicum L. orixinarios 
de Belice, Costa Rica, República 
Domin icana,  E l  Sa lvador, 
Guatemala, Honduras, Xamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, 
Puerto Rico, Estados Unidos e a 
Polinesia Francesa, países en que 
se ten constancia da existencia de 
Anthonomus eugenii Cano.

Declaración oficial de que os froitos:

a)  son orixinarios dunha zona libre de 
Anthonomus eugenii Cano, expedida 
polo servizo fitosanitario nacional de 
con fo rm idade  coas  no rmas 
internacionais para medidas fitosanitarias 
e mencionada no certificado citado no 
inciso ii) do número 1 do artigo 13 da 
presente directiva baixo a epígrafe 
«Declaración adicional»,
ou

b)  son orixinarios dunha parcela de 
produción libre de Anthonomus 
eugenii Cano e declarada libre de 
Anthonomus eugenii Cano a raíz de 
inspeccións oficiais realizadas ao 
menos unha vez ao mes durante os 
dous meses anteriores á exportación 
na parcela de produción e nas súas 
inmediacións, expedida no país de 
exportación polo servizo fitosanitario 
nacional de conformidade coas 
normas internacionais para medidas 
f i t o s a n i t a r i a s  p e r t i n e n t e s  e 
mencionada no certificado citado no 
inciso ii) do número 1 do artigo 13 
da presente direct iva baixo a 
epígrafe «Declaración adicional»,
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– suprímese o punto 38.1,

–  na columna da dereita do punto 45.1, despois da alínea c) engádese a seguinte 
alínea d):

«ou
d)  proceden de material vexetal (explante) libre de Bemisia tabaci Genn. (poboacións 

non europeas); cultívanse in vitro, nun medio estéril e en condicións estériles que 
exclúen a posibilidade de infestación por Bemisia tabaci Genn. (poboacións non 
europeas); e transpórtanse en contedores transparentes en condicións estériles.»,

–  na columna da esquerda do punto 45.3, o texto «Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw.» substitúese por «Solanum lycopersicum L.»,

–  na columna da dereita do punto 46, despois da alínea c) engádese a seguinte 
alínea d):

«ou
d)  proceden de material vexetal (explante) libre de Bemisia tabaci Genn. (poboacións 

non europeas) e sen síntomas dos organismos nocivos en cuestión; cultívanse in 
vitro, nun medio estéril e en condicións estériles que exclúen a posibilidade de 
infestación por Bemisia tabaci Genn. (poboacións non europeas); e transpórtanse 
en contedores transparentes en condicións estériles.»,

–  na columna da esquerda do punto 48, o texto «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten 
ex Farw.» substitúese por «Solanum lycopersicum L.»,

–  na columna da dereita do punto 49.1, despois da alínea b) engádese a seguinte 
alínea c):

«ou
c)  as sementes sometéronse a un tratamento físico adecuado contra Ditylenchus 

dipsaci (Kühn) Filipjev e, despois da realización de probas de laboratorio nunha 
mostra representativa, comprobouse que están libres deste organismo nocivo»,

2.º A sección II modifícase como segue:

– o punto 2 substitúese polo seguinte:

«2.  Madeira de Platanus L., incluída a 
madeira que non conserve a súa 
superficie arredondada natural.

Declaración oficial de que

a)  a madeira é orixinaria de zonas que 
se sabe están exentas de Ceratocystis 
platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. 
Harr.,
ou ben

b)  na madeira ou na súa embalaxe, 
segundo o uso comercial en vigor, se 
estamparán as palabras «kiln-dried», 
«KD» (secado no forno) ou outra 
marca internacionalmente recoñecida 
para indicar que no momento da súa 
fabricación a madeira se someteu, 
cun programa adecuado de tempo e 
temperatura, a un proceso de secado 
no forno até lograr un grao de 
humidade inferior ao 20%, expresado 
como porcentaxe de materia seca.»
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– o punto 8 substitúese polo seguinte:

«8.  Vexetais de Platanus L., destinados 
á plantación, excepto as sementes.

Declaración oficial de que

a)  os vexetais son orixinarios de zonas 
que se sabe que están exentas de 
Ceratocystis platani (J. M. Walter) 
Engelbr. & T. C. Harr.,
ou ben

b)  non se observaron síntomas de 
Ceratocystis platani (J. M. Walter) 
Engelbr. & T. C. Harr. na parcela de 
produción nin nas inmediacións 
desde o inicio do último ciclo completo 
de vexetación.»

– o punto 10 substitúese polo texto seguinte:

«10.  Vexetais de Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., e os seus 
híbridos, excepto os froitos e as 
sementes.

Declaración oficial de que:

a)  os vexetais son orixinarios de zonas 
que se sabe que están libres de 
Spiroplasma citri Saglio et al., de 
Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli 
et Gikashvili e Citrus tristeza virus 
(cepas europeas),
ou

b)  os vexetais se obtiveron mediante un 
sistema de certificación que exixe 
que procedan en liña directa de 
material que se mantivo en boas 
condicións e foi sometido a probas 
oficiais, a fin de detectar, como 
mínimo, o Citrus tristeza virus (cepas 
europeas), utilizando probas ou 
métodos adecuados en consonancia  
con normas internacionais, e que se 
cultivaron permanentemente nun 
invernadoiro ao abrigo dos insectos 
ou nunha gaiola illada na cal non se 
observaron síntomas de Spiroplasma 
citri Saglio et al., Phoma tracheiphila 
(Petri) Kanchaveli et Gikashvili e 
Citrus tristeza virus (cepas europeas),
ou

c) os vexetais:
–  se obtiveron mediante un sistema de 

certificación que exixe que procedan 
en liña directa de material que se 
mantivo en boas condicións e foi 
sometido a probas oficiais, a fin de 
detectar, como mínimo, o Citrus 
tristeza virus (cepas europeas), 
utilizando probas ou métodos 
adecuados en consonancia con 
normas internacionais, e que, a raíz 
das ditas probas, se revelou libre do 
dito organismo e, nas probas
oficiais, realizadas conforme os 
métodos mencionados no presente
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guión, se certificou que está libre de, 
ao menos, o organismo en cuestión,

e
–  foron inspeccionados e non se 

observou ningún síntoma de 
Spiroplasma citri Saglio et al., 
Phoma t rache iph i la  (Pet r i ) 
Kanchaveli et Gikashvili nin Citrus 
tristeza virus desde o inicio do último 
ciclo de vexetación completo.»,

– a seguir do punto 10 insírese o punto 10.1 seguinte:

«10.1.  Vexetais de Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., e os seus 
híbridos e Casimiroa La Llave, 
Clausena Burm f., Vepris Comm., 
Zanthoxylum L., excepto os 
froitos e as sementes.

Declaración oficial de que os vexetais 
proceden dunha zona libre de Trioza 
erytreae Del Guercio, expedida polo 
servizo f i tosanitar io nacional de 
conformidade coas normas internacionais 
para medidas fitosanitarias pertinentes.»,

– o punto 18.1 substitúese polo texto seguinte:

«18.1.  Tubérculos de Solanum tuberosum 
L. destinados á plantación.

Declaración oficial de que:
a)  se axustan ás disposicións da Unión 

de loita contra o Synchytrium 
endobioticum (Schilbersky) Percival,
e

b)  ben os tubérculos son orixinarios 
dunha zona que se sabe que está libre 
de Clavibacter michiganensis ssp. 
sependonicus (Spiekermann et 
Kotthoff) Davis et al., ou ben se 
axustan ás disposicións da Unión de 
loita contra Clavibacter michiganensis 
ssp. sependonicus (Spieckermann et 
Kotthoff) Davis et al.,
e

e)  ben os tubérculos son orixinarios de 
zonas que se sabe que están libres de 
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. 
( todas as poboacións) e de 
Meloidogyne fallax Karssen ou, en 
zonas en que se ten constancia da 
existencia de Meloidogyne chitwoodi 
Golden et al. (todas as poboacións) e 
de Meloidogyne fallax Karssen:

e
d)  aa)  ben os tubérculos son orixinarios 

de zonas que se sabe que están 
libres de Ralstonia solanacearum 
(Smith) Yabuuchi et al., ou

bb)  en zonas en que se ten constancia 
da existencia de Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi et 
al., os tubérculos son orixinarios 
dunha parcela de produción que 
se comprobou que está libre do 
dito organismo ou 
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 que se considera libre deste 
organismo a raíz da aplicación dun 
procedemento adecuado destinado 
a erradicalo,

–  ben os tubérculos son orixinarios 
dunha parcela de produción que se 
comprobou que está libre de 
Meloidogyne chitwoodi Golden et 
al. (todas as poboacións) e de 
Meloidogyne fallax Karssen a raíz 
dunha investigación anual dos 
cultivos hospedeiros, mediante 
inspección visual dos vexetais 
hospedei ros en momentos 
adecuados e mediante inspección 
visual, tanto externa como cortando 
os tubérculos,  despois da 
recolección de patacas cultivadas 
na parcela de produción,

–  ben, despois da recolección, os 
tubérculos foron sometidos a unha 
mostraxe aleatoria e ben a unha 
inspección para detectar a 
presenza de síntomas seguindo un 
método adecuado de indución de 
síntomas, ou ben a probas de 
laboratorio, así como a unha 
inspección visual, tanto externa 
como cortando tubérculos en 
momentos adecuados e, en todos 
os casos, no momento de fechar as 
emba laxes  ou  contedores 
antes da comercialización conforme 
as disposicións sobre feche da 
Directiva 66/403/CEE, e non se 
d e t e c t a r o n  s í n t o m a s  d e 
Meloidogyne chitwoodi Golden et 
al. (todas as poboacións) nin de 
Meloidogyne fallax Karssen.»,

– a seguir do punto 18.1 insírese o punto 18.1.1 seguinte:

«18.1.1  Tubércu los  de Solanum 
tuberosum L. destinados á 
plantación, excepto os que 
deben plantarse conforme o 
disposto na alínea b) do 
número 4 do artigo 4 da 
Direct iva 2007/33/CE do 
Consello.

Sen prexuízo dos requisitos aplicables 
aos tubérculos de Solanum tuberosum L. 
destinados á plantación que figuran no 
punto 18.1 da sección II da parte A do 
anexo IV, declaración oficial de que se 
cumpren as disposicións da Unión para 
combater a Globodera pallida (Stone) 
Behrens e a Globodera rostochiensis 
(Wollenweber) Behrens.»,

–  na columna da dereita do punto 18.3, o texto «Pseudomonas solanacearum (Smith) 
Smith» substitúese por «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.»,
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– o punto 18.5 substitúese polo texto seguinte:

«18.5.  Tu b é r c u l o s  d e  S o l a n u m 
tuberosum L. non recollidos no 
punto 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 ou 
18.4 da sección II da parte A do 
anexo IV.

A embalaxe ou, no caso das patacas 
transportadas a granel, o vehículo levarán 
un número de rexistro que indique que as 
patacas foron cultivadas por un produtor 
rexistrado oficialmente ou que son 
orixinarias de centros colectivos de 
almacenamento ou envío rexistrados 
oficialmente e situados na zona de 
produción, e que os tubérculos están libres 
de Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. e cumpren:

a)  as disposicións da Unión para 
combater o Synchytrium endobioticum 
(Schilbersky) Percival,
e

b)  se for o caso, as disposicións da Unión 
para combater o Clavibacter 
michiganensis ssp. sepedonicus 
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,
e

c)  as disposicións da Unión para 
combater a Globodera pallida (Stone) 
Behrens e a Globodera rostochiensis 
(Wollenweber) Behrens.»,

– a seguir do punto 18.6 insírese o punto 18.6.1 seguinte:

«18.6.1.  Vexetais con raíces, destinados 
á plantación, de Capsicum spp., 
Solanum lycopersicum L. e 
Solanum melongena  L . , 
excluídos os que deben 
plantarse conforme o disposto 
na alínea a) do número 4 do 
artigo 4 da Directiva 2007/33/
CE do Consello.

Sen prexuízo dos requisitos aplicables 
aos vexetais que figuran no punto 18.6 da 
sección II da parte A do anexo IV, 
declaración oficial de que se cumpren as 
disposicións da Unión para combater a 
Globodera pallida (Stone) Behrens e a 
Globodera rostochiensis (Wollenweber) 
Behrens.»,

– o punto 18.7 substitúese polo texto seguinte:

«18.7.  Vexetais de Capsicum annuum L., 
Solanum lycopersicum L., Musa 
L., Nicotiana L. e Solanum 
melongena L. destinados á 
p lantac ión,  exc lu ídas as 
sementes.

Sen prexuízo, cando proceda, dos 
requisitos aplicables aos vexetais que 
figuran no punto 18.6 da sección II da 
parte A do anexo IV, declaración oficial de 
que:

a)  os vexetais son orixinarios de zonas 
que se comprobou que están libres 
de Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al.,
ou

b)  non se observaron síntomas de 
Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. nos vexetais da 
parcela de produción desde o inicio 
do último ciclo de vexetación 
completo.»,
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– o punto 20 substitúese polo texto seguinte:

«20.  Vexetais de Dendranthema (DC.) 
Des Moul . ,  Dianthus  L.  e 
Pelargonium  l ’Héri t .  ex Ait . 
destinados á plantación, excluídas 
as sementes.

Declaración oficial de que:

aa)  os vexetais son orixinarios dunha zona 
libre de Helicoverpa armigera (Hübner) 
e Spodoptera littoralis (Boisd.), 
expedida polo servizo fitosanitario 
nacional de conformidade coas 
normas internacionais para medidas 
fitosanitarias pertinentes,
ou

a)  non se observaron indicios de 
Helicoverpa armigera (Hübner) ni 
Spodoptera littoralis (Boisd.) na 
parcela de produción desde o inicio do 
último ciclo de vexetación completo,
ou

b)  os vexetais foron sometidos a un 
tratamento adecuado para protexelos 
dos ditos organismos.»,

–  na columna da dereita do punto 23, despois da alínea c) engádese a seguinte 
alínea d):

«ou
d)  proceden de material vexetal (explante) libre de Liriomyza huidobrensis 

(Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess); cultívanse in vitro, nun medio estéril e 
en condicións estériles que exclúen a posibilidade de infestación por Liriomyza 
huidobrensis (Blanchard) ou Liriomyza trifolii (Burgess); e transpórtanse en 
contedores transparentes en condicións estériles.»,

– ou punto 24 substitúese polo texto seguinte:

«24.  Vexetais con raíces plantados ou 
dest inados á plantación e 
cultivados ao aire libre.

Deberán existir probas documentais de 
que a produción está libre de Clavibacter 
michiganensis  ssp.  sepedonicus 
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. e 
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) 
Percival.»,

– a seguir do punto 24, insírese o punto 24.1 seguinte:

«24.1.  Vexetais con raíces, destinados á 
plantación e cultivados ao aire 
libre, de Allium porrum L., 
Asparagus officinalis L., Beta 
vulgaris L., Brassica spp. e 
Fragaria L.,

Sen prexuízo dos requisitos aplicables aos 
vexetais que figuran no punto 24 da 
sección II da parte A do anexo IV, deberán 
existir probas documentais de que se 
cumpren as disposicións da Unión para 
combater a Globodera pallida (Stone) 
Behrens e a Globodera rostochiensis 
(Wollenweber) Behrens.»,
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e
 bulbos, tubérculos e rizomas, 
cultivados ao aire libre, de Allium 
ascalonicum L., Allium cepa L., 
Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex 
L., Hyacinthus spp., Iris spp., 
Lilium spp., Narcissus L. e Tulipa 
L., excluídos os vexetais, bulbos, 
tubérculos e rizomas que deben 
plantarse conforme a alínea a) ou 
c) do número 4 do artigo 4 da 
D i rec t iva  2007/33 /CE do 
Consello.

–  na columna da esquerda do punto 26.1, o texto «Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw.» substitúese por «Solanum lycopersicum L.»,

–  na columna da esquerda do punto 27, o texto «Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karsten ex Farw.» substitúese por «Solanum lycopersicum L.»,

–  na columna da dereita do punto 28.1, despois da alínea b) engádese a seguinte 
alínea c):
«ou

c)  as sementes se someteron a un tratamento físico adecuado contra Ditylenchus 
dipsaci (Kühn) Filipjev e, despois da realización de probas de laboratorio nunha 
mostra representativa, se comprobou que están libres deste organismo 
nocivo.»;

b) A parte B modifícase como segue:

–  nos puntos 4, 10 e 14.2, o texto da terceira columna, relativa ás zonas protexidas, 
substitúese polo texto seguinte:
«EL, IRL, UK»,

–  nos puntos 6.3 e 14.9, o texto da terceira columna, relativa ás zonas protexidas, 
substitúese polo texto seguinte:
«CZ, IRL, S, UK»,

– a seguir do punto 6.3 insírese o seguinte punto:

«6.4  Madeira de Platanus  L., 
incluída a madeira que non 
conservou a súa superficie 
arredondada natural, orixinaria 
da Unión, ou de Armenia, 
Estados Unidos ou Suíza.

Sen prexuízo das disposicións 
aplicables á madeira citada no anexo 
IV, parte A, sección I, puntos 5 e 7.1.2, 
e no anexo IV, parte A, sección II, 
punto 2, cando proceda, declaración 
oficial de que
a)  a madeira é orixinaria de zonas 

que se sabe que están exentas 
de Ceratocystis platani (J. M. 
Walter) Engelbr. & T. C. Harr., de 
a c o r d o  c o a s  n o r m a s 
internacionais para medidas 
fitosanitarias pertinentes,

ou
b)  na madeira ou na súa embalaxe, 

segundo o uso comercial en vigor, 
se estamparán as palabras «kiln-
dried», «KD» (secado no forno) 
ou outra marca internacionalmente

UK»
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recoñecida para indicar que no 
momento da súa fabricación a 
madeira se someteu, cun programa 
adecuado de tempo e temperatura, 
a un proceso de secado no forno 
até lograr un grao de humidade 
inferior ao 20%, expresado como 
porcentaxe de materia seca, ou

c)  a madeira é orixinaria dunha zona 
protexida que figura na columna 
da dereita

– despois do punto 12 insírese o seguinte punto:

«12.1  Vexetais de Platanus L., 
destinados á plantación, 
excepto as sementes, 
orixinarios da Unión, ou de 
Armenia, Estados Unidos ou 
Suíza.

Sen prexuízo das disposicións 
aplicables aos vexetais mencionados 
no anexo IV, parte A, sección I, punto 
12, e no anexo IV, parte A, sección II, 
punto 8, cando proceda, declaración 
oficial de que

a) os vexetais foron cultivados en 
todo momento en zonas 
exentas de Ceratocystis platani 
(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. 
Harr., de acordo coas normas 
internacionais para medidas 
fitosanitarias pertinentes, ou

b) os vexetais foron cultivados en 
todo momento nunha zona 
protexida que figura na columna 
da dereita.

UK»

– a seguir do punto 19 insírese o punto 19.1 seguinte:

«19.1.  Vexetais de Castanea 
Mi l l .  dest inados á 
plantación.

Sen prexuízo das disposicións 
aplicables aos vexetais que figuran 
no punto 2 da parte A do anexo III 
e nos puntos 11.1 e 11.2 da 
sección I da parte A do anexo IV, 
declaración oficial de que:

a) os vexetais se cultivaron en 
todo momento en parcelas 
de produción de países que 
se sabe que están libres de 
Cryphonectria parasitica 
(Murrill) Barr,
ou

b) os vexetais se cultivaron en 
todo momento nunha zona 
d e c l a r a d a  l i b r e  d e 
Cryphonectria parasitica 
(Murrill) Barr polo servizo 
fitosanitario nacional de 
conformidade coas normas 
internacionais para medidas 
fitosanitarias pertinentes,

CZ, IRL, S, UK»,
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ou
c) os vexetais se cultivaron en 

todo momento nas zonas 
protexidas enumeradas na 
columna da dereita.

– o punto 20.3 substitúese polo texto seguinte:

«20.3.  Vexetais con raíces 
plantados ou destinados 
á plantación e cultivados 
ao aire libre.

Deberán  ex is t i r  p robas 
documentais de que os vexetais 
son orixinarios dun campo que se 
sabe que está libre de Globodera 
pallida (Stone) Behrens.

FI, LV, SI, SK»,

–  no punto 21, o texto da terceira columna, relativa ás zonas protexidas, substitúese polo 
texto seguinte:

 «E [excepto as comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, e a provincia de Gipuzkoa (País 
Vasco)], as comarcas de ’Alt Vinalopó e Vinalopó Mitjà, da provincia de Alacant, e os 
municipios de Alborache e Turís, da provincia de Valencia (Comunidade Valenciana), 
EE, F (Córsega), IRL (excepto a cidade de Galway), I [Abruzos, Apulia, Basilicata, 
Calabria, Campania, Emilia-Romaña (provincias de Parma e Piacenza), Lacio, Liguria, 
Lombardía (excepto as provincias de Mantua e Sondrio), as Marcas, Molise, 
Piamonte, Sardeña, Sicilia, Toscana, Umbría, Val de Aosta, Véneto (excepto as 
provincias de Rovigo e Venecia, os municipios de Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, 
Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana na provincia de Padua e a zona 
situada ao sur da autoestrada A 4 na provincia de Verona)], LV, LT [excepto os 
municipios de Babtai e Kėdainiai (rexión de Kaunas)], P, SI [excepto as rexións de 
Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska, e os municipios de Lendava e Renče-
Vogrsko (ao sur da autoestrada H4)], SK [excepto os municipios de Blahová, 
Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (distrito de Dunajská 
Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (distrito de Levice), Dvory nad Žitavou (distrito 
de Nové Zámky), Málinec (distrito de Poltár), Hrhov (distrito de Rožňava), Veľké 
Ripňany (distrito de Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (distrito 
de Trebišov)], FI, UK (Irlanda do Norte, Illa de Man e Illas do Canal).»

–  no punto 21.3, o texto da terceira columna, relativa ás zonas protexidas, substitúese 
polo texto seguinte:

 «E [excepto as comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, e a provincia de Gipuzkoa (País 
Vasco)], as comarcas de Alt Vinalopó e Vinalopó Mitjà, da provincia de Alacant, e os 
municipios de Alborache e Turís, da provincia de Valencia (Comunidade Valenciana), 
EE, F (Córsega), IRL (excepto a cidade de Galway), I [Abruzos, Apulia, Basilicata, 
Calabria, Campania, Emilia-Romaña (provincias de Parma e Piacenza), Lacio, Liguria, 
Lombardía (excepto as provincias de Mantua e Sondrio), as Marcas, Molise, 
Piamonte, Sardeña, Sicilia, Toscana, Umbría, Val de Aosta, Véneto (excepto as 
provincias de Rovigo e Venecia, os municipios de Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, 
Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana na provincia de Padua e a zona 
situada ao sur da autoestrada A 4 na provincia de Verona)], LV, LT [excepto os 
municipios de Babtai e Kėdainiai (rexión de Kaunas)], P, SI [excepto as rexións de 
Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska, e os municipios de Lendava e Renče-
Vogrsko (ao sur da autoestrada H4)], SK [excepto os municipios de Blahová, 
Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (distrito de Dunajská 
Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (distrito de Levice), Dvory nad Žitavou (distrito 
de Nové Zámky), Málinec (distrito de Poltár), Hrhov (distrito de Rožňava), Veľké 
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Ripňany (distrito de Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (distrito 
de Trebišov)], FI, UK (Irlanda do Norte, Illa de Man e Illas do Canal).»

–  no punto 24.1, o texto da terceira columna, «Zonas protexidas», substitúese polo 
seguinte:

 «IRL, P [Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste 
(municipios de Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, 
Nazaré, Óbidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes], FI, S, UK»

–  no punto 24.2, o texto da terceira columna, «Zonas protexidas», substitúese polo 
seguinte:

 «IRL, P [Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste 
(municipios de Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, 
Nazaré, Óbidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes], FI, S, UK»

–  no punto 24.3, o texto da terceira columna, «Zonas protexidas», substitúese polo 
seguinte:

 «IRL, P [Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste 
(municipios de Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, 
Nazaré, Óbidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes], FI, S, UK»

– o punto 31 substitúese polo texto seguinte:

«31.  Froitos de Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., e os 
seus híbridos, orixinarios de 
BG, HR, SI, EL (unidades 
periféricas de Argólida e 
Chania), P (Algarve e 
Madeira), E, F, CY e I.

Sen prexuízo do requisito do 
punto 30.1 da sección II da 
parte A do anexo IV de que a 
embalaxe debe levar unha marca 
de orixe:

a)  os froitos non deberán ter 
follas nin pedúnculos, ou

b)  no caso de froitos con follas 
ou pedúnculos, declaración 
oficial de que os froitos se 
embalaron en contedores 
fechados que foron selados 
o f i c i a l m e n t e  e  q u e 
permanecerán selados 
durante o seu transporte a 
través dunha zona protexida, 
recoñecida como tal para 
eses froi tos; ademais, 
deberán levar unha marca 
distintiva que constará no 
pasaporte.

EL (excepto as 
u n i d a d e s 
periféricas de 
A r g ó l i d a  e 
Chania), M, P 
(excepto o Algarve 
e Madeira)»,
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– o punto 32 substitúese polo texto seguinte:

«32.  Vexetais de Vitis L., 
excepto os froitos e as 
sementes.

Sen prexuízo das disposicións 
aplicables aos vexetais que 
figuran no punto 15 da parte A do 
anexo III, no punto 17 da 
sección II da parte A do anexo IV 
e no punto 21.1 da parte B do 
anexo IV, declaración oficial de 
que:
a)  os vexetais son orixinarios e 

se cultivaron nun lugar de 
produción dun país do cal se 
sabe que está libre de 
flavescencia dourada da vide 
(MLO), ou

b)  os vexetais son orixinarios e 
se cultivaron nun lugar de 
produción dunha zona 
d e c l a r a d a  l i b r e  d e 
flavescencia dourada da vide 
( M L O )  p o l o  s e r v i z o 
fitosanitario nacional de 
conformidade coas normas 
internacionais para medidas 
fitosanitarias pertinentes, ou

c)  os vexetais son orixinarios e 
se cultivaron na República 
Checa, Francia [Alsacia, 
C h a m p a ñ a - A r d e n a s , 
Picardía (departamento do 
Aisne), I l la de Francia 
(mun ic ip ios  de  C i t ry, 
Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-
sur-Marne) e Lorena)] ou 
Italia (Apulia, Basilicata e 
Sardeña), ou

cc)  os vexetais son orixinarios 
e se cultivaron en Suíza 
(excepto o cantón do Tesino 
e Val Mesolcina), ou

d)  os vexetais son orixinarios e 
se cultivaron nun lugar de 
produción en que:

aa)  non se observaron síntomas 
de flavescencia dourada da 
vide (MLO) nas cepas de 
orixe desde o inicio dos dous 
últimos ciclos vexetativos 
completos, e

CZ, FR [Alsacia, 
C h a m p a ñ a -
Ardenas, Picardía 
(departamento do 
Aisne), Illa de 
F r a n c i a 
(municipios de 
Citry, Nanteuil-
su r -Marne  e 
Saâcy-sur-Marne) 
e Lorena)], I 
(Apulia, Basilicata 
e Sardeña)»,
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bb) ben

i)  non se observaron 
síntomas de flavescencia 
dourada da vide (MLO) 
nos vexetais no lugar de 
produción, ou ben

ii)  os vexetais se someteron 
a un tratamento de auga 
quente a unha tempe-
ratura mínima de 50 ºC 
durante 45 minutos para 
eliminar a flavescencia 
dourada da vide (MLO).

– a seguir do punto 32 insírese o punto 33 seguinte:

«33.  Vexetais de Castanea 
Mill., excluídos os vexetais 
en cultivo de tecidos, os 
froitos e as sementes.

Sen prexuízo das disposicións 
aplicables aos vexetais que 
figuran no punto 2 da parte A do 
anexo III e nos puntos 11.1 e 
11.2 da sección I da parte A do 
anexo IV, declaración oficial de 
que:

a)  os vexetais se cultivaron en 
todo momento en parcelas 
de produción de países que 
se sabe que están libres de 
Dryocosmus kuriphi lus 
Yasumatsu,
ou

b)  os vexetais se cultivaron en 
todo momento nunha zona 
d e c l a r a d a  l i b r e  d e 
Dryocosmus kuriphi lus 
Yasumatsu polo servizo 
fitosanitario nacional de 
conformidade coas normas 
internacionais para medidas 
fitosanitarias pertinentes,
ou

c)  os vexetais se cultivaron en 
todo momento nas zonas 
protexidas enumeradas na 
columna da dereita.

IRL, P, UK».

Cinco. O anexo V modifícase como segue:

a) A parte A modifícase como segue:

1.º A sección I modifícase como segue:

– o punto 1.4 substitúese polo texto seguinte:

«1.4.  Vexetais de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e os seus híbridos, Casimiroa 
La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. e Vitis L., excepto 
os froitos e as sementes.»,
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– o punto 2.1 substitúese polo texto seguinte:

«2.1.  Vexetais destinados á plantación, excepto as sementes, dos xéneros Abies 
Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster 
spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des 
Moul., Dianthus L. e os seus híbridos, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera 
Cass., Gypsophila L., todas as variedades de híbridos de Nova Guinea de 
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. e outros vexetais 
de especies herbáceas, excepto os da familia Gramineae, destinados á 
plantación, e excepto os bulbos, os cormos, os rizomas, as sementes e os 
tubérculos.»,

–  no terceiro guión do punto 2.4, o texto «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex 
Farw.» substitúese por «Solanum lycopersicum L.»,

– o punto 3 substitúese polo texto seguinte:

«3.  Bulbos, cormos, tubérculos e rizomas destinados á plantación, elaborados por 
produtores cuxa produción e venda estea autorizada a persoas dedicadas 
profesionalmente ao cultivo de vexetais, distintos dos vexetais, os produtos 
vexetais e demais obxectos preparados e listos para a venda ao consumidor 
final, e para os cales os organismos responsables oficiais dos Estados membros 
garantan que a produción tivo efecto de maneira claramente separada da 
doutros produtos de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston 
«Golden Yellow», Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., 
cultivares en miniatura e os seus híbridos do xénero Gladiolus Tourn. ex L., 
como Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus 
hort., Gladiolus ramosus hort. e Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., 
Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., 
Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. e Tulipa L.»,

2.º A sección II modifícase como segue:

– o punto 1.2 substitúese polo texto seguinte:

«1.2  Vexetais de Platanus L., Populus L. e Beta vulgaris L. destinados á plantación, 
excepto as sementes.»

– no punto 1.3, despois de «Amelanchier Med.», insírese «Castanea Mill.»,
– no punto 1.8, despois de «Beta vulgaris L.», insírese «Castanea Mill.»;
– no punto 1.10, a alínea a) substitúese polo texto seguinte:
«1.10

a)  se obtivese en todo ou en parte de coníferas (Coniferales), excepto a madeira 
escascada,

Castanea Mill., excepto a madeira escascada,
 Platanus L., incluída a madeira que non conserve a súa superficie arredondada 
natural,

así como»

b)  Na parte B, sección I, punto 6, alínea a), o segundo guión substitúese polo texto 
seguinte:

«—  Platanus L., incluída a madeira que non conservou a súa superficie 
arredondada natural, orixinaria de Armenia, Estados Unidos ou Suíza,».
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b) A parte B modifícase como segue:

1.º A sección I modifícase como segue:

– os puntos 1 e 2 substitúense polo texto seguinte:

«1.  Vexetais destinados á plantación (coa excepción das sementes), incluídas as 
sementes de Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., orixinarios de Arxentina, 
Australia, Bolivia, Chile, Nova Zelandia e Uruguai, xénero Triticum, Secale e X 
Triticosecale, orixinarios de Afganistán, India, Irán, Iraq, México, Nepal, Pakistán, 
Sudáfrica e Estados Unidos, Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf., e os 
seus híbridos, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., 
Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium 
ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. e 
Phaseolus L.

2. Partes de vexetais, excepto os froitos e sementes, de:

–  Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., 
Pelargonium l’Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. e 
flores cortadas de Orchidaceae,

–  coníferas (Coniferales),
–  Acer saccharum Marsh. orixinaria dos Estados Unidos e Canadá,
–  Prunus L. orixinario de países non europeos,
–  Flores cortadas de Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e 

Trachelium L. orixinarias de países non europeos,
–  Hortalizas de folla de Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. e Eryngium L.,
–  Follas de Manihot esculenta Crantz,
–  Ramas cortadas de Betula L. con ou sen follas,
–  Ramas cortadas de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica 

Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., con ou 
sen follas, orixinarias de Canadá, China, República Popular Democrática de Corea, 
Xapón, Mongolia, República de Corea, Rusia, Taiwán e Estados Unidos,

–  Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus 
Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., 
Tetradium Lour., Toddalia Juss. e Zanthoxylum L.»,

– a seguir do punto 2 insírese o punto 2.1 seguinte:

«2.1  Partes de vexetais, excluídos os froitos pero incluídas as sementes, de 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 e Vepris Comm.»,

– Na páxina 90, no anexo V, na parte B, sección I, punto 3, segundo guión: onde di: «— 
Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., 
Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., e Vaccinium L., orixinarios de países non europeos», 
debe dicir: «— Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora 
L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., e Vaccinium L., orixinarios 
de países non europeos».
– no punto 3 engádese o guión seguinte:
«– Capsicum L.»
– os puntos 5 e 6 substitúense polo texto seguinte:

«5. Casca illada de:

–  coníferas (Coniferales) orixinarias de países non europeos
–  Acer saccharum Marsh, Populus L. e Quercus L., excepto Quercus suber L.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 232  Mércores 24 de setembro de 2014  Sec. I. Páx. 35

–  Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus 
davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. orixinarias de Canadá, 
China, República Popular Democrática de Corea, Xapón, Mongolia, República de 
Corea, Rusia, Taiwán e Estados Unidos

–  Betula L. orixinaria de Canadá e Estados Unidos

6. Madeira, no senso do primeiro parágrafo do número 2 do artigo 2, sempre que:

a)  se obtivese na súa totalidade ou en parte das ordes, xéneros ou especies que se 
enumeran a seguir, excepto as embalaxes de madeira mencionadas no punto 2 
da sección I da parte A do anexo IV:

–  Quercus L., incluída a madeira que non conservou a súa superficie 
arredondada habitual, orixinaria dos Estados Unidos, excepto a que responda 
á designación da alínea b) do código NC 4416 00 00 e sempre que existan 
probas documentais de que a madeira foi sometida a un tratamento térmico 
a unha temperatura mínima de 176 °C durante 20 minutos,

–  Platanus L., incluída a madeira que non conservou a súa superficie 
arredondada habitual, orixinaria dos Estados Unidos, Armenia ou Suíza,

–  Populus L., incluída a madeira que non conservou a súa superficie 
arredondada habitual, orixinaria de países do continente americano,

–  Acer saccharum Marsh., incluída a madeira que non conservou a súa 
superficie arredondada habitual, orixinaria dos Estados Unidos e Canadá,

–  Coníferas (Coniferales), incluída a madeira que non conservou a súa 
superficie arredondada habitual, orixinaria de países non europeos, 
Casaquistán, Rusia e Turquía,

–  Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus 
davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., incluída a madeira 
que non conservou a súa superficie arredondada habitual, orixinarias de 
Canadá, China, República Popular Democrática de Corea, Xapón, Mongolia, 
República de Corea, Rusia, Taiwán e Estados Unidos,

–  Betula L., incluída a madeira que non conservou a súa superficie arredondada 
habitual, orixinaria de Canadá e Estados Unidos;

e
 responda a algunha das seguintes designacións establecidas na parte 2 do anexo I 
do Regulamento (CEE) nº 2658/87 do Consello:

Código NC Descrición

4401 10 00 Leña, madeira en plaquiñas ou partículas ou formas similares

4401 21 00 Madeira de coníferas, en plaquiñas ou partículas

4401 22 00 Madeira distinta da de coníferas, en plaquiñas ou partículas

ex 4401 30 40 Serraduras, sen aglomerar, en leños, briquetas, «pellets» ou formas 
similares;

ex 4401 30 80 Outros desperdicios e refugallos, de madeira, sen aglomerar, en achas, 
briquetas, «pellets» oo formas similares

4403 10 00 Madeira en bruto, tratada con pintura, creosota ou outros axentes de 
conservación, non escascada, co sámago e non escuadrada

4403 20 Madeira de coníferas en bruto, distinta da tratada con pintura, creosota ou 
outros axentes de conservación, mesmo escascada, sen sámago ou 
escuadrada
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Código NC Descrición

4403 91 Madeira de carballo (Quercus spp.) en bruto, distinta da tratada con pintura, 
creosota ou outros axentes de conservación, mesmo escascada, sen 
sámago ou escuadrada

ex 4403 99 Madeira distinta da de coníferas [que non sexa a madeira tropical 
mencionada na nota de subpartida 1 do capítulo 44 ou outra madeira 
tropical, de carballo (Quercus spp.), de faia (Fagus spp.) ou de bidueiro 
(Betula L.)], en bruto, mesmo escascada, sen sámago ou escuadrada, 
distinta da tratada con pintura, tinte, creosota ou outros axentes de 
conservación

4403 99 51 Madeira en rolla para serrar de bidueiro (Betula L.) en bruto, mesmo 
escascada, sen sámago ou escuadrada

4403 99 59 Madeira de bidueiro (Betula L.) en bruto, mesmo escascada, sen sámago 
ou escuadrada

ex 4404 Arxóns fendidos; estacas e estaquiñas de madeira, apuntadas sen serrar 
lonxitudinalmente

4406 Travesas (dormentes) de madeira para vías férreas ou similares

4407 10 Madeira de coníferas, serrada ou desbastada lonxitudinalmente, cortada ou 
desenrolada, mesmo cepillada, lixada ou unida polos extremos, de espesor 
superior a 6 mm

4407 91 Madeira de aciñeira, carballo, sobreira e demais árbores de landras 
(Quercus spp.) serrada ou desbastada lonxitudinalmente, cortada ou 
desenrolada, mesmo cepillada, lixada ou unida polos extremos, de espesor 
superior a 6 mm

ex 4407 93 Madeira de Acer saccharum Marsh, serrada ou desbastada 
lonxitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo cepillada, lixada ou 
unida polos extremos, de espesor superior a 6 mm

4407 95 Madeira de freixo (Fraxinus spp.), serrada ou desbastada lonxitudinalmente, 
cortada ou desenrolada, mesmo cepillada, lixada ou unida polos extremos, 
de espesor superior a 6 mm

ex 4407 99 Madeira distinta da de coníferas [que non sexa a madeira tropical 
mencionada na nota de subpartida 1 do capítulo 44 ou outra madeira 
tropical, de carballo (Quercus spp.), de faia (Fagus spp.), de pradairo (Acer 
spp.), de cerdeira (Prunus spp.) ou de freixo (Fraxinus spp.)], serrada ou 
desbastada lonxitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo cepillada, 
lixada ou unida polos extremos, de espesor superior a 6 mm

4408 10 Follas de coníferas para chapado, incluídas as obtidas por corte de madeira 
estratificada, para contrachapado ou para madeiras estratificadas similares 
e demais madeiras serradas lonxitudinalmente, cortadas ou desenroladas, 
mesmo cepilladas, lixadas, unidas lonxitudinalmente ou polos extremos, de 
espesor inferior ou igual a 6 mm

4416 00 00 Pipas, cubas, tinas e demais manufacturas de cubeiro e as súas partes, de 
madeira, incluídas as doelas

9406 00 20 Construcións prefabricadas de madeira
 »,

2.º No punto 5 da sección II, antes de «Dolichos Jacq.» insírese «Castanea Mill.».

Disposición derradeira primeira. Incorporación de dereito da Unión Europea.

Mediante esta orde incorpóranse ao dereito español a Directiva de execución 2014/78/
UE da Comisión, do 17 de xuño de 2014, pola que se modifican os anexos I, II, III, IV e V 
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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, e a Directiva de execución 
2014/83/UE da Comisión, do 25 de xuño de 2014, pola que se modifican os anexos I, II, 
III, IV e V 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 1 de outubro de 2014.

Madrid, 18 de setembro de 2014.–A ministra de Agricultura, Alimentación e Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina.
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