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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

14565 Ordre APM/1211/2017, de 4 de desembre, per la qual es modifiquen els 
annexos I, II, III, IV i V del Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual 
s’adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió al territori 
nacional i de la Comunitat Europea d’organismes nocius per als vegetals o 
productes vegetals, així com per a l’exportació i trànsit cap a països tercers.

El Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció 
contra la introducció i difusió al territori nacional i de la Comunitat Europea d’organismes 
nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per a l’exportació i trànsit cap a 
països tercers, va incorporar a l’ordenament jurídic intern la Directiva 2000/29/CE del 
Consell, de 8 de maig de 2000, relativa a les mesures de protecció contra la introducció a 
la Comunitat d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals i contra la seva 
propagació a l’interior de la Comunitat.

La Directiva d’execució 2017/1279 de la Comissió, de 14 de juliol de 2017, per la qual 
es modifiquen els annexos I, II, III, IV i V de la Directiva 2000/29/CE del Consell, relativa a 
les mesures de protecció contra la introducció a la Comunitat d’organismes nocius per als 
vegetals o productes vegetals i contra la seva propagació a l’interior de la Comunitat, 
considera que és necessari efectuar certes modificacions quant a la menció a la Directiva 
d’alguns organismes nocius en els annexos I i II en coherència amb el nivell de risc i la 
situació d’aquests a la Unió Europea, així com efectuar certes modificacions dels requisits 
especials que figuren a l’annex IV. D’altra banda, s’han d’introduir certs requisits d’inspecció 
per a vegetals i productes vegetals que, per tant, han de figurar a l’annex V. Així mateix 
s’han d’adaptar les denominacions d’alguns organismes nocius a la denominació científica 
revisada.

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

En l’elaboració d’aquesta disposició s’han consultat les comunitats autònomes i les 
entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació del Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten 
mesures de protecció contra la introducció i difusió al territori nacional i de la Comunitat 
Europea d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per a 
l’exportació i trànsit cap a països tercers.

Els annexos I a IV del Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten 
mesures de protecció contra la introducció i difusió al territori nacional i de la Comunitat 
Europea d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per a 
l’exportació i trànsit cap a països tercers, queden modificats de la manera següent:

U. L’annex I es modifica de la manera següent:

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

i) La secció I es modifica de la manera següent:

– La rúbrica a) es modifica de la manera següent:

– Se suprimeix el punt 5.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 301  Dimarts 12 de desembre de 2017  Secc. I. Pàg. 2

– Després del punt 6 s’insereix el punt següent:

«6.1 Bactericera cockerelli (Sulc.).»

– Després del punt 11.1 s’insereix el punt següent:

«11.2 Keiferia lycopersicella (Walsingham).»

– Després del punt 19.1 s’insereix el punt següent:

«19.2 Saperda candida Fabricius.»

– Després del punt 25 s’insereix el punt següent:

«25.1 Thaumatotibia leucotreta (Meyrick).»

– La rúbrica b) es modifica de la manera següent:

– Se suprimeix el punt 1.
– Després del punt 0.1 s’insereixen els punts següents:

«2. Xanthomonas citri pv. aurantifolii.

2.1 Xanthomonas citri pv. citri.»

– La rúbrica c) es modifica de la manera següent:

– Després del punt 12 s’insereix el punt següent:

«12.1 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.»

– Al punt 13, «Phyloosticta solitaria Ell. et Ev.» se substitueix per «Phyllosticta 
solitaria Ellis & Everhart.»

– La rúbrica d) es modifica de la manera següent:

– Se suprimeix el punt 1.
– En el punt 2, se suprimeix la lletra e).

ii) La secció II es modifica de la manera següent:

– A la rúbrica a), el punt 8, «Popilia japonica Newman», se substitueix per «Popillia 
japonica Newman».

– A la rúbrica b), després del punt 2 s’insereix el punt següent:

«3. Xylella fastidiosa (Wells et al.).»

– A la rúbrica d), després del punt 2 s’insereix el punt següent:

«2.1 Candidatus Phytoplasma ulmi.»

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

i) La rúbrica a) es modifica de la manera següent:

– El punt 1 se substitueix pel text següent:

«1. Bemisia tabaci Genn. (Poblacions europees). IRL, P (Açores, Beira Interior, 
Beira Litoral, Entre Douro e Minho i Trás-os-Montes), FI, S, UK.»

– El punt 1.2 se substitueix pel text següent:

«1.2 Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu IRL, UK.»
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– El punt 2 se substitueix pel text següent:

«2. Globodera pallida (Stone) Behrens FI, LV, P (Açores), SI, SK.»

– Després del punt 2 s’insereix el punt següent:

«2.1 Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens P (Açores).»

– El punt 3 se substitueix pel text següent:

«3. Leptinotarsa decemlineata Say. E (Eivissa i Menorca), IRL, CY, M, P 
(Açores i Madeira), UK, S (els districtes de Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar i 
Skåne), FI (els districtes d’Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku i 
Uusimaa).»

– El punt 5 se substitueix pel text següent:

«5. Thaumetopoea processionea L. IRL, UK (excepte les entitats locals de 
Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; 
Ealing; Elmbridge District; Epsom and Ewell District; Guildford; 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; West Berkshire 
and Woking).»

ii) A la rúbrica b), punt 2, columna dreta, «S, FI» se substitueix per «S.»

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

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

i) La secció I es modifica de la manera següent:

– La rúbrica a) es modifica de la manera següent:

– En el punt 2, columna esquerra, «Aleurocantus spp.» se substitueix per 
«Aleurocanthus spp.»

– En el punt 5, columna esquerra, «Aonidella citrina Coquillet» se substitueix 
per «Aonidiella citrina Coquillet».

– La rúbrica b) es modifica de la manera següent:

– En el punt 3, columna dreta, «Llavors de Zea mais L.» se substitueix per 
«Llavors de Zea mays L.»

– Se suprimeix el punt 4.

– A la rúbrica c), se suprimeix el punt 11.

ii) La secció II es modifica de la manera següent:

– A la rúbrica b), punt 8, columna esquerra, «Xanthomonas campestris pv. pruni 
(Smith) Dye» se substitueix per «Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.».

– A la rúbrica d), després del punt 7 s’insereix el punt següent:

«7.1 Viroide del tubercle fusiforme de la patata. Vegetals destinats a la 
plantació (incloses les llavors) de Solanum lycopersicum L. i els seus híbrids, 
Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L. i vegetals de Solanum tuberosum L.»
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b) La part B es modifica de la manera següent:

i) La rúbrica a) es modifica de la manera següent:

– Després del punt 6 s’insereixen els punts següents:

«6.1 Paysandisia archon (Burmeister). Vegetals de Palmae, destinats a la 
plantació, amb un diàmetre de la tija a la base superior a 5 cm, i pertanyents als 
gèneres següents: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, 
Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., 
Trithrinax Mart. i Washingtonia Raf. IRL, MT, UK.

6.2 Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Vegetals de Palmae, destinats a la 
plantació, amb un diàmetre de la tija a la base superior a 5 cm, i pertanyents als 
tàxons següents: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia 
Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea 
edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota 
maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos 
nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea 
forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, 
Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu 
Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata 
Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti 
Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, 
Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & 
Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) 
H. Wendl. i Washingtonia Raf. IRL, P (Açores), UK.»

– Després del punt 9 s’afegeix el punt següent:

«10. Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller. Vegetals de Pinus L., 
destinats a la plantació, excepte els fruits i les llavors UK.»

ii) La rúbrica b) es modifica de la manera següent:

– En el punt 1, tercera columna, se suprimeix «P.»
– En el punt 2, el text de la tercera columna se substitueix pel text següent:

«E [excepte les comunitats autònomes d’Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, 
Castella i Lleó, Extremadura, Madrid, Múrcia, Navarra i La Rioja, la província de 
Gipuzkoa (País Basc), les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, 
el Segrià i l’Urgell, de la província de Lleida (Comunitat Autònoma de Catalunya), les 
comarques de l’Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà, de la província d’Alacant, i els 
municipis d’Alboraig i Turís, de la província de València (Comunitat Valenciana)], EE, 
F (Còrsega), IRL (excepte la ciutat de Galway), I [els Abruços, la Pulla, la Basilicata, 
la Calàbria, la Campània, l’Emília-Romanya (províncies de Parma i Piacenza), el 
Laci, la Ligúria, la Llombardia (excepte les províncies de Màntua, Milà, Sondrio i 
Varese), les Marques, el Molise, el Piemont (excepte els municipis de Busca, 
Centallo i Tarantasca a la província de Cuneo), Sardenya, Sicília, la Toscana, 
l’Úmbria, la Vall d’Aosta, el Vèneto (excepte les províncies de Rovigo i Venècia, els 
municipis de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. 
Urbano i Vescovana a la província de Pàdua i la zona situada al sud de l’autopista 
A 4 a la província de Verona)], LV, LT [excepte els municipis de Babtai i Kėdainiai 
(regió de Kaunas)], P, SI [excepte les regions de Gorenjska, Koroška, Maribor i 
Notranjska, i els municipis de Lendava i Renče-Vogrsko (al sud de l’autopista H4)], 
SK [excepte el districte de Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (districte 
de Levice), Dvory nad Žitavou (districte de Nové Zámky), Málinec (districte de 
Poltár), Hrhov (districte de Rožňava), Veľké Ripňany (districte de Topoľčany), 
Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (districte de Trebi’ov)], FI, UK (Irlanda 
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del Nord, excepte els districtes de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran i 
Carrigenagh al comtat de Down, i la circumscripció electoral de Dunmurry Cros a 
Belfast, comtat d’Antrim; illa de Man i illes del Canal).»

– Després del punt 2 s’afegeix el punt següent:

«3. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Vegetals de 
Prunus L., destinats a la plantació, excepte les llavors UK.»

iii) A la rúbrica c), punt 0.0.1, tercera columna, «UK» se substitueix per «IRL, UK».

iv) La rúbrica d) es modifica de la manera següent:

– Abans del punt 1 s’insereix el punt següent:

«01. Candidatus Phytoplasma ulmi. Vegetals d’Ulmus L., destinats a la 
plantació, excepte les llavors UK.»

– En el punt 1, el text de la tercera columna se substitueix pel text següent:

«EL (excepte les unitats perifèriques d’Argòlida i Canea), M, P (excepte l’Algarve, 
Madeira i el comtat d’Odemira a l’Alentejo).»

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

a) En el punt 1, el text de la columna dreta se substitueix pel text següent:

«E [excepte les comunitats autònomes d’Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, 
Castella i Lleó, Extremadura, Madrid, Múrcia, Navarra i La Rioja, la província de 
Gipuzkoa (País Basc), les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, 
el Segrià i l’Urgell, de la província de Lleida (Comunitat Autònoma de Catalunya), les 
comarques de l’Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà, de la província d’Alacant, i els 
municipis d’Alboraig i Turís, de la província de València (Comunitat Valenciana)], EE, 
F (Còrsega), IRL (excepte la ciutat de Galway), I [els Abruços, la Pulla, la Basilicata, 
la Calàbria, la Campània, l’Emília-Romanya (províncies de Parma i Piacenza), el 
Laci, la Ligúria, la Llombardia (excepte les províncies de Màntua, Milà, Sondrio i 
Varese), les Marques, el Molise, el Piemont (excepte els municipis de Busca, 
Centallo i Tarantasca a la província de Cuneo), Sardenya, Sicília, la Toscana, 
l’Úmbria, la Vall d’Aosta, el Vèneto (excepte les províncies de Rovigo i Venècia, els 
municipis de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. 
Urbano i Vescovana a la província de Pàdua i la zona situada al sud de l’autopista 
A 4 a la província de Verona)], LV, LT [excepte els municipis de Babtai i Kėdainiai 
(regió de Kaunas)], P, SI [excepte les regions de Gorenjska, Koroška, Maribor i 
Notranjska, i els municipis de Lendava i Renče-Vogrsko (al sud de l’autopista H4)], 
SK [excepte el districte de Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (districte 
de Levice), Dvory nad Žitavou (districte de Nové Zámky), Málinec (districte de 
Poltár), Hrhov (districte de Rožňava), Veľké Ripňany (districte de Topoľčany), 
Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (districte de Trebišov)], FI, UK (Irlanda 
del Nord, excepte els districtes de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran i 
Carrigenagh al comtat de Down, i la circumscripció electoral de Dunmurry Cros a 
Belfast, comtat d’Antrim; illa de Man i illes del Canal].»

b) En el punt 2, el text de la columna dreta se substitueix pel text següent:

«E [excepte les comunitats autònomes d’Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, 
Castella i Lleó, Extremadura, Madrid, Múrcia, Navarra i La Rioja, la província de 
Gipuzkoa (País Basc), les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, 
el Segrià i l’Urgell, de la província de Lleida (Comunitat Autònoma de Catalunya), les 
comarques de l’Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà, de la província d’Alacant, i els 
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municipis d’Alboraig i Turís, de la província de València (Comunitat Valenciana)], EE, 
F (Còrsega), IRL (excepte la ciutat de Galway), I [els Abruços, la Pulla, la Basilicata, 
la Calàbria, la Campània, l’Emília-Romanya (províncies de Parma i Piacenza), el 
Laci, la Ligúria, la Llombardia (excepte les províncies de Màntua, Milà, Sondrio i 
Varese), les Marques, el Molise, el Piemont (excepte els municipis de Busca, 
Centallo i Tarantasca a la província de Cuneo), Sardenya, Sicília, la Toscana, 
l’Úmbria, la Vall d’Aosta, el Vèneto (excepte les províncies de Rovigo i Venècia, els 
municipis de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. 
Urbano i Vescovana a la província de Pàdua i la zona situada al sud de l’autopista 
A 4 a la província de Verona)], LV, LT [excepte els municipis de Babtai i Kėdainiai 
(regió de Kaunas)], P, SI [excepte les regions de Gorenjska, Koroška, Maribor i 
Notranjska, i els municipis de Lendava i Renče-Vogrsko (al sud de l’autopista H4)], 
SK [excepte el districte de Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (districte 
de Levice), Dvory nad Žitavou (districte de Nové Zámky), Málinec (districte de 
Poltár), Hrhov (districte de Rožňava), Veľké Ripňany (districte de Topoľčany), 
Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (districte de Trebišov)], FI, UK (Irlanda 
del Nord, excepte els districtes de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran i 
Carrigenagh al comtat de Down, i la circumscripció electoral de Dunmurry Cros a 
Belfast, comtat d’Antrim; illa de Man i illes del Canal].»

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

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

i) La secció I es modifica de la manera següent:

– En el punt 2, el text de la columna dreta se substitueix pel text següent:

«Els embalatges de fusta:

– Han d’estar fabricats amb fusta escorxada, com especifica l’annex I de la 
norma internacional per a mesures fitosanitàries núm. 15 de la FAO, “Reglamentació 
de l’embalatge de fusta utilitzat en el comerç internacional”;

– s’han de sotmetre a un dels tractaments aprovats que especifica l’annex I de 
la norma internacional esmentada, i

– han de portar la marca que especifica l’annex II de la norma internacional 
esmentada, que indiqui que l’embalatge de fusta ha estat sotmès a un tractament 
fitosanitari aprovat de conformitat amb la norma esmentada.»

– En el punt 5, el text de la columna esquerra se substitueix pel text següent:

«Fusta de Platanus L. excepte la que es presenti en forma de:

– estelles, partícules, serradures, encenalls, residus o material de deixalla,
– embalatges de fusta en forma de calaixos, caixes, gàbies, tambors i envasos 

similars, palets, palets caixa i altres plataformes per a càrrega, collars per a palets, 
fustes d’estibar, utilitzats o no per al transport de mercaderies de qualsevol tipus, 
excepte fustes d’estibar per subjectar enviaments de fusta, fetes de fusta del mateix 
tipus i de la mateixa qualitat que la fusta de l’enviament i que compleixin els mateixos 
requisits fitosanitaris de la Unió que la fusta de l’enviament, inclosa la que no 
conservi la seva superfície arrodonida habitual, originària d’Armènia, els Estats Units 
o Suïssa.»

– Després del punt 7.3 s’insereixen els punts següents:

«7.4 Estigui o no inclosa en els codis NC de la part B de l’annex V, fusta 
d’Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia 
Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L., que no sigui 
en forma de:
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– estelles, serradures i encenalls, obtinguts en la seva totalitat o en part 
d’aquests vegetals,

– embalatges de fusta en forma de calaixos, caixes, gàbies, tambors i envasos 
similars, palets, palets caixa i altres plataformes per a càrrega, collars per a palets, 
fustes d’estibar, utilitzats o no per al transport de mercaderies de qualsevol tipus, 
excepte fustes d’estibar per subjectar enviaments de fusta, fetes de fusta del mateix 
tipus i de la mateixa qualitat que la fusta dels enviaments i que compleixin els 
mateixos requisits fitosanitaris de la Unió que la fusta de l’enviament, però inclosa la 
fusta que no ha conservat la seva superfície arrodonida habitual, originària del 
Canadà i els Estats Units.

Declaració oficial que la fusta:

a) és originària d’una zona lliure de Saperda candida Fabricius, segons hagi 
establert el servei fitosanitari nacional del país d’origen de conformitat amb les 
normes internacionals per a mesures fitosanitàries, que esmenten els certificats a 
què fa referència l’article 13, apartat 1, incís ii), sota l’epígraf “Declaració 
addicional”, o

b) ha estat sotmesa a un tractament tèrmic adequat a fi d’assolir una 
temperatura mínima de 56 °C durant un mínim de 30 minuts seguits en tot el perfil 
de la fusta, de la qual cosa s’ha de deixar constància en els certificats a què fa 
referència l’article 13, apartat 1, incís ii), o

c) ha estat sotmesa a una radiació ionitzant adequada a fi d’assolir una dosi 
mínima absorbida d’1 kGy en tot el perfil de la fusta, de la qual cosa s’ha de deixar 
constància en els certificats a què fa referència l’article 13, apartat 1, incís ii),

7.5 Estigui o no inclosa en els codis NC de la part B de l’annex V, fusta en 
forma d’estelles, obtingudes en la seva totalitat o en part d’Amelanchier Medik., 
Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., 
Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L., originària del Canadà i els 
Estats Units.

Declaració oficial que la fusta:

a) és originària d’una zona lliure de Saperda candida Fabricius, segons hagi 
establert el servei fitosanitari nacional del país d’origen de conformitat amb les 
normes internacionals per a mesures fitosanitàries, que esmenten els certificats a 
què fa referència l’article 13, apartat 1, incís ii), d’aquesta Directiva sota l’epígraf 
“Declaració addicional”, o

b) s’ha transformat en trossos de gruix i amplada igual o inferior a 2,5 cm, o
c) s’ha sotmès a un tractament tèrmic adequat a fi d’assolir una temperatura 

mínima de 56 °C durant un mínim de 30 minuts en tot el perfil de les estelles, de la 
qual cosa s’ha de deixar constància en els certificats a què fa referència l’article 13, 
apartat 1, incís ii).»

– En el punt 14, el text de la columna dreta se substitueix pel text següent:

«Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals que figuren a 
l’annex IV, part A, capítol I, punt 11.4, declaració oficial que no s’han observat 
senyals de Candidatus Phytoplasma ulmi en la parcel·la de producció ni en els seus 
voltants des del començament de l’últim cicle complet de vegetació.»

– Després del punt 14 s’insereix el punt següent:

«14.1 Vegetals destinats a la plantació, a excepció de plançons, esqueixos, 
vegetals en cultiu de teixits, pol·len i llavors d’Amelanchier Medik., Aronia Medik. 
Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha 
M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L. originaris del Canadà i els Estats Units.
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Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals que figuren a l’annex 
III, part A, punts 9 i 18, a l’annex III, part B, punts 1 i 2, o a l’annex IV, part A, capítol 
I, punts 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 i 23.2, segons que correspongui, 
declaració oficial que:

a) s’han cultivat en tot moment en una zona lliure de Saperda candida 
Fabricius, segons hagi establert el servei fitosanitari nacional del país d’origen de 
conformitat amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, que 
esmenten els certificats a què fa referència l’article 13, apartat 1, incís ii), d’aquesta 
Directiva sota l’epígraf “Declaració addicional”, o

b) s’han cultivat, durant un període mínim de dos anys previ a l’exportació, o, 
en el cas de vegetals que tinguin menys de dos anys, al llarg de tota la seva vida, en 
una parcel·la de producció declarada lliure de Saperda candida Fabricius d’acord 
amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries,

i) que està registrada i supervisada pel servei fitosanitari nacional del país 
d’origen, i

ii) que ha estat sotmesa a dos controls oficials anuals per detectar qualsevol 
indici de Saperda candida Fabricius, efectuats quan sigui el moment, i

iii) on els vegetals s’han cultivat en un lloc:

– amb protecció física completa contra la introducció de Saperda candida 
Fabricius, o

– amb l’aplicació dels tractaments preventius adequats i envoltat d’una zona 
tampó amb un radi almenys de 500 m, en què anualment es fan, quan sigui el 
moment, inspeccions oficials per confirmar l’absència de Saperda candida 
Fabricius, i

iv) immediatament abans de l’exportació, els vegetals s’han sotmès a una 
inspecció minuciosa per detectar la presència de Saperda candida Fabricius, en 
particular a les tiges dels vegetals, amb inclusió, si s’escau, de mostreig destructiu.»

– El punt 16.2 se substitueix pel text següent:

«16.2 Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus 
Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. i els seus híbrids, originaris de tercers 
països.

Sense perjudici de les disposicions aplicables als fruits que figuren a l’annex IV, 
part A, capítol I, punts 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 i 16.6, declaració oficial que:

a) els fruits són originaris d’un país reconegut lliure de Xanthomonas citri pv. 
citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii d’acord amb les normes internacionals per a 
mesures fitosanitàries, sempre que l’estatus esmentat l’hagi comunicat prèviament 
per escrit a la Comissió el servei fitosanitari nacional del tercer país en qüestió, o

b) els fruits són originaris d’una zona que el servei fitosanitari nacional del país 
d’origen hagi declarat lliure de Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. 
aurantifolii d’acord amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, que 
esmenten els certificats a què fa referència l’article 13, apartat 1, incís ii), sota 
l’epígraf “Declaració addicional”, sempre que l’estatus esmentat l’hagi comunicat 
prèviament per escrit a la Comissió el servei fitosanitari nacional del tercer país en 
qüestió, o

c) els fruits són originaris d’una parcel·la de producció que el servei fitosanitari 
nacional del país d’origen hagi declarat lliure de Xanthomonas citri pv. citri i 
Xanthomonas citri pv. aurantifolii d’acord amb les normes internacionals per a 
mesures fitosanitàries, que esmenten els certificats a què fa referència l’article 13, 
apartat 1, incís ii), sota l’epígraf “Declaració addicional”, o
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d) la parcel·la de producció i els seus voltants se sotmeten als tractaments i les 
pràctiques apropiats de cultiu contra Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri 
pv. aurantifolii, i els fruits s’han sotmès a un tractament amb ortofenilfenat de sodi, o 
a un altre tractament eficaç que esmenten els certificats a què fa referència l’article 
13, apartat 1, incís ii), sempre que el mètode de tractament l’hagi comunicat 
prèviament per escrit a la Comissió el servei fitosanitari nacional del tercer país en 
qüestió, i les inspeccions oficials, efectuades quan sigui el moment, prèvies a 
l’exportació han posat de manifest que els fruits no presenten senyals de 
Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii, i els certificats a què fa 
referència l’article 13, apartat 1, incís ii) contenen informació sobre traçabilitat, o

e) en el cas dels fruits destinats a la seva transformació industrial, les 
inspeccions oficials prèvies a l’exportació han posat de manifest que els fruits no 
presenten senyals de Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii, i 
la parcel·la de producció i els seus voltants se sotmeten als tractaments i les 
pràctiques apropiats de cultiu contra Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri 
pv. aurantifolii, i el transport, l’emmagatzematge i la transformació tenen lloc en 
condicions autoritzades de conformitat amb el procediment que preveu l’article 18, 
apartat 2, i els fruits han estat transportats en envasos unitaris proveïts d’una 
etiqueta amb un codi de traçabilitat i la indicació que estan destinats a la seva 
transformació industrial, i els certificats a què fa referència l’article 13, apartat 1, 
incís ii) contenen informació sobre traçabilitat.»

– El punt 16.3 se substitueix pel text següent:

«16.3 Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i els seus híbrids, 
originaris de tercers països.

Sense perjudici de les disposicions aplicables als fruits que figuren a l’annex IV, 
part A, capítol I, punts 16.1, 16.2, 16.4 i 16.5, declaració oficial que:

a) els fruits són originaris d’un país reconegut lliure de Cercospora angolensis 
Carv. et Mendes, d’acord amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, 
sempre que l’estatus esmentat l’hagi comunicat prèviament per escrit a la Comissió 
el servei fitosanitari nacional del tercer país en qüestió, o

b) els fruits són originaris d’una zona reconeguda lliure de Cercospora 
angolensis Carv. et Mendes, d’acord amb les normes internacionals per a mesures 
fitosanitàries, que esmenten els certificats a què fa referència l’article 13, apartat 1, 
incís ii), sota l’epígraf “Declaració addicional”, sempre que l’estatus esmentat l’hagi 
comunicat prèviament per escrit a la Comissió el servei fitosanitari nacional del 
tercer país en qüestió, o

c) no s’han observat senyals de Cercospora angolensis Carv. et Mendes a la 
parcel·la de producció ni als seus voltants des del principi de l’últim cicle de 
vegetació, ni cap dels fruits recol·lectats a la parcel·la de producció ha presentat, en 
un examen oficial adequat, senyals d’aquest organisme.»

– El punt 16.4 se substitueix pel text següent:

«16.4 Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i els seus híbrids, 
diferents dels fruits de Citrus aurantium L. i Citrus latifolia Tanaka, originaris de 
tercers països.

Sense perjudici de les disposicions aplicables als fruits que figuren a l’annex IV, 
part A, capítol I, punts 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 i 16.6, declaració oficial que:

a) els fruits són originaris d’un país reconegut lliure de Phyllosticta citricarpa 
(McAlpine) Van der Aa, d’acord amb les normes internacionals per a mesures 
fitosanitàries, sempre que l’estatus esmentat l’hagi comunicat prèviament per escrit 
a la Comissió el servei fitosanitari nacional del tercer país en qüestió, o
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b) els fruits són originaris d’una zona reconeguda pel servei fitosanitari nacional 
com a lliure de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, d’acord amb les normes 
internacionals per a mesures fitosanitàries, que esmenten els certificats a què fa 
referència l’article 13, apartat 1, incís ii), sota l’epígraf “Declaració addicional”, 
sempre que l’estatus esmentat l’hagi comunicat prèviament per escrit la Comissió el 
servei fitosanitari nacional del tercer país en qüestió, o

c) els fruits són originaris d’una parcel·la de producció que el servei fitosanitari 
nacional del país d’origen ha declarat lliure de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van 
der Aa, de conformitat amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, 
que esmenten els certificats a què fa referència l’article 13, apartat 1, incís ii), sota 
l’epígraf “Declaració addicional”, i en una inspecció oficial d’una mostra 
representativa, establerta de conformitat amb les normes internacionals, s’ha 
considerat que els fruits no presenten senyals de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) 
Van der Aa, o

d) els fruits són originaris d’una parcel·la de producció sotmesa als tractaments 
i les pràctiques apropiats de cultiu contra Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der 
Aa, i la parcel·la de producció ha estat sotmesa a inspeccions oficials durant el 
període vegetatiu des del principi de l’últim cicle de vegetació, sense que s’hagin 
observat senyals de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa en els fruits, i en 
una inspecció oficial d’una mostra representativa, establerta de conformitat amb les 
normes internacionals, prèvia a l’exportació, s’ha considerat que els fruits 
recol·lectats a la parcel·la de producció esmentada no presenten senyals de 
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, i els certificats a què fa referència 
l’article 13, apartat 1, incís ii) contenen informació sobre traçabilitat, o

e) en el cas dels fruits destinats a la seva transformació industrial, una 
inspecció oficial d’una mostra representativa, establerta de conformitat amb les 
normes internacionals, prèvia a l’exportació, ha posat de manifest que els fruits no 
presenten senyals de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, i declaració que 
els fruits són originaris d’una parcel·la de producció sotmesa als tractaments 
apropiats contra Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, efectuats quan sigui 
el moment, inclosa en els certificats a què fa referència l’article 13, apartat 1, incís 
ii), sota l’epígraf “Declaració addicional”, i el transport, l’emmagatzematge i la 
transformació tenen lloc en condicions autoritzades de conformitat amb el 
procediment que preveu l’article 18, apartat 2, i els fruits s’han transportat en 
envasos unitaris proveïts d’una etiqueta amb un codi de traçabilitat i la indicació que 
estan destinats a la seva transformació industrial, i els certificats a què fa referència 
l’article 13, apartat 1, incís ii) contenen informació sobre traçabilitat.»

– Després del punt 16.5 s’insereix el punt següent:

«16.6 Fruits de Capsicum (L.), Citrus L., diferents de Citrus limon (L.) Osbeck 
i Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch i Punica granatum 
L. originaris de països del continent africà, Cap Verd, Santa Helena, Madagascar, la 
Reunió, Maurici i Israel.

Sense perjudici de les disposicions aplicables als fruits que figuren a l’annex IV, 
part A, capítol I, punts 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 i 36.3, declaració oficial que els 
fruits:

a) són originaris d’un país declarat lliure de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) 
de conformitat amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, o

b) són originaris d’una zona lliure de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), 
segons hagi establert el servei fitosanitari nacional del país d’origen de conformitat 
amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, que esmenten els 
certificats a què fa referència l’article 13, apartat 1, incís ii), sota l’epígraf “Declaració 
addicional”, o
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c) són originaris d’una parcel·la de producció lliure de Thaumatotibia leucotreta 
(Meyrick), segons hagi establert el servei fitosanitari nacional del país d’origen de 
conformitat amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, i els 
certificats a què fa referència l’article 13, apartat 1, incís ii) contenen informació 
sobre traçabilitat, i en la parcel·la de producció s’han portat a terme inspeccions 
oficials quan sigui el moment durant el període vegetatiu, inclòs un examen visual 
de mostres representatives dels fruits, i aquests estan lliures de Thaumatotibia 
leucotreta (Meyrick), o

d) s’han sotmès a un tractament frigorífic eficaç o un altre tipus de tractament 
que garanteixi que estan lliures de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) i les dades del 
tractament estan indicades en els certificats a què fa referència l’article 13, apartat 
1, incís ii), sempre que el mètode de tractament l’hagi comunicat prèviament per 
escrit a la Comissió el servei fitosanitari nacional del tercer país en qüestió.»

– El punt 18.2 se substitueix pel text següent:

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

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals de l’annex IV, part A, 
capítol I, punts 18.1 i 18.3, declaració oficial que:

a) els vegetals són originaris d’un país del qual se sap que està lliure de Trioza 
erytreae Del Guercio, o

b) els vegetals són originaris d’una zona lliure de Trioza erytreae Del Guercio, 
expedida pel servei fitosanitari nacional de conformitat amb les normes internacionals 
per a mesures fitosanitàries i esmentada en el certificat que preveu l’article 13, 
apartat 1, incís ii), sota l’epígraf “Declaració addicional”, o

c) els vegetals s’han cultivat en una parcel·la de producció registrada i 
supervisada pel servei fitosanitari nacional del país d’origen, i on els vegetals s’han 
col·locat en un lloc amb protecció física completa contra la introducció de Trioza 
erytreae Del Guercio, i en què, durant l’últim cicle complet de vegetació anterior al 
trasllat, s’han efectuat dues inspeccions oficials quan sigui el moment sense que 
s’observin senyals de Trioza erytreae Del Guercio en el lloc esmentat ni en una zona 
circumdant d’un radi mínim de 200 m.»

– Després del punt 18.3 s’insereix el punt següent:

«18.4 Vegetals de Microcitrus Swingle, Naringi Adans. i Swinglea Merr., 
excepte els fruits i les llavors, originaris de tercers països.

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals de l’annex IV, part A, 
capítol I, punts 18.1, 18.2 i 18.3, declaració oficial que els vegetals:

a) són originaris d’un país reconegut lliure de Xanthomonas citri pv. citri i de 
Xanthomonas citri pv. aurantifolii d’acord amb les normes internacionals per a 
mesures fitosanitàries, sempre que l’estatus esmentat l’hagi comunicat prèviament 
per escrit a la Comissió el servei fitosanitari nacional del tercer país en qüestió, o

b) són originaris d’una zona que el servei fitosanitari nacional del país d’origen 
hagi declarat lliure de Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii 
d’acord amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, esmentada en 
els certificats a què fa referència l’article 13, apartat 1, incís ii), sota l’epígraf 
“Declaració addicional”, sempre que l’estatus esmentat l’hagi comunicat prèviament 
per escrit a la Comissió el servei fitosanitari nacional del tercer país en qüestió.»

– En el punt 19.2, columna esquerra, «Xanthomonas campestris pv. pruni 
(Smith) Dye» se substitueix per «Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin 
et al.»
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– Després del punt 25.7 s’insereixen els punts següents:

«25.7.1 Vegetals de Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L., 
excepte els fruits i les llavors.

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals que figuren a l’annex 
III, part A, punt 13, i a l’annex IV, part A, capítol I, punts 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 i 45.3, 
declaració oficial que:

a) són originaris d’un país declarat lliure de Keiferia lycopersicella (Walsingham) 
de conformitat amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, o

b) són originaris d’una zona lliure de Keiferia lycopersicella (Walsingham), 
segons hagi establert el servei fitosanitari nacional del país d’origen de conformitat 
amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, esmentada en els 
certificats a què fa referència l’article 13, apartat 1, incís ii), sota l’epígraf “Declaració 
addicional”.

25.7.2 Fruits de Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L.
Declaració oficial que els fruits:

a) són originaris d’un país declarat lliure de Keiferia lycopersicella (Walsingham) 
de conformitat amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, o

b) són originaris d’una zona lliure de Keiferia lycopersicella (Walsingham), 
segons hagi establert el servei fitosanitari nacional del país d’origen de conformitat 
amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, esmentada en els 
certificats a què fa referència l’article 13, apartat 1, incís ii), sota l’epígraf “Declaració 
addicional”, o

c) són originaris d’una parcel·la de producció lliure de Keiferia lycopersicella 
(Walsingham), arran d’inspeccions oficials efectuades durant els tres mesos 
anteriors a l’exportació, que esmenten els certificats a què fa referència l’article 13, 
apartat 1, incís ii), d’aquesta Directiva sota l’epígraf “Declaració addicional”.»

– En el punt 52, columna esquerra, «Llavors de Zea mais L.» se substitueix per 
«Llavors de Zea mays L.».

ii) La secció II es modifica de la manera següent:

– Després del punt 8 s’insereix el punt següent:

«8.1 Vegetals d’Ulmus L., destinats a la plantació, excepte les llavors.
Declaració oficial que no s’han observat senyals de Candidatus Phytoplasma 

ulmi en la parcel·la de producció ni en els voltants des del principi de l’últim cicle 
complet de vegetació.»

– El punt 10.1 se substitueix pel text següent:

«10.1 Vegetals de Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 
i els seus híbrids i Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., 
Vepris Comm., Zanthoxylum L., excepte els fruits i les llavors.

Declaració oficial que els vegetals:

a) procedeixen d’una zona lliure de Trioza erytreae Del Guercio, segons hagi 
establert el servei fitosanitari nacional de conformitat amb les normes internacionals 
per a mesures fitosanitàries, o

b) s’han cultivat en una parcel·la de producció registrada i supervisada per les 
autoritats competents de l’Estat membre d’origen, i on els vegetals s’han col·locat en 
un lloc amb protecció física completa contra la introducció de Trioza erytreae Del 
Guercio, i en què, durant l’últim cicle complet de vegetació anterior al trasllat, s’han 
efectuat dues inspeccions oficials quan sigui el moment sense que s’observin 
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senyals de Trioza erytreae Del Guercio en el lloc esmentat ni en una zona circumdant 
d’un radi mínim de 200 m.»

– En el punt 12, columna dreta, «Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) 
Dye» se substitueix per «Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.».

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

i) en el punt 6.4, el text de la tercera columna se substitueix pel text següent:

«IRL, UK»;

ii) en el punt 12.1, el text de la tercera columna se substitueix pel text següent:

«IRL, UK»;

iii) després del punt 16, s’insereix el punt 16.1 següent:

«16.1 Vegetals de Pinus L., destinats a la plantació, excepte els fruits i les 
llavors.

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals que figuren a 
l’annex III, part A, punt 1, a l’annex IV, part A, capítol I, punts 8.1, 8.2, 9 i 10, a 
l’annex IV, part A, secció II, punts 4 i 5, o a l’annex IV, part B, punts 7, 8, 9, 10, 11, 
12 i 16, declaració oficial que:

a) els vegetals s’han cultivat en tot moment en parcel·les de producció de 
països en què no es té constància de la presència de Thaumetopoea pityocampa 
Denis & Schiffermüller, o

b) els vegetals s’han cultivat en tot moment en una zona declarada lliure de 
Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller pel servei fitosanitari nacional de 
conformitat amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, o

c) els vegetals han estat produïts en vivers que estan, així com els seus 
voltants, lliures de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, com s’ha 
comprovat en inspeccions oficials efectuades quan sigui el moment, o

d) els vegetals s’han cultivat en tot moment en una parcel·la amb protecció 
física completa enfront de la introducció de Thaumetopoea pityocampa Denis & 
Schiffermüller, han estat inspeccionats quan sigui el moment i s’ha comprovat que 
estan lliures de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.»

iv) en el punt 20.3, el text de la tercera columna se substitueix pel text següent:

«FI, LV, P (Açores), SI, SK»;

v) després del punt 20.3 s’insereixen els punts següents:

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

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

20.5 Vegetals de Prunus L., destinats a la plantació, excepte les llavors.
Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals que preveuen 

l’annex III, part A, punts 9 i 18, l’annex IV, part A, capítol I, punts 19.2, 23.1 i 23.2 o 
l’annex IV, part A, secció II, punts 12 i 16, declaració oficial que:

a) els vegetals s’han de cultivar en tot moment en parcel·les de producció de 
països en què no es té constància de la presència de Xanthomonas arboricola pv. 
pruni (Smith) Vauterin et al., o
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b) els vegetals s’han de cultivar en tot moment en una zona declarada lliure de 
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. pel servei fitosanitari 
nacional de conformitat amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, o

c) els vegetals procedeixen en línia directa de les soques d’origen que no van 
presentar senyals de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. durant 
l’últim cicle complet de vegetació, i no s’han observat senyals de Xanthomonas 
arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. en els vegetals de la parcel·la de producció 
des de l’inici de l’últim cicle de vegetació complet, o

d) en el cas de vegetals de Prunus laurocerasus L. i Prunus lusitanica L. 
l’envàs o altres elements dels quals demostri que estan destinats a la venda a 
consumidors finals no dedicats a la producció professional de vegetals, no s’han 
observat senyals de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. en els 
vegetals de la parcel·la de producció des de l’inici de l’últim cicle de vegetació 
complet.»

vi) en el punt 21, el text de la tercera columna se substitueix pel text següent:

«E [excepte les comunitats autònomes d’Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, 
Castella i Lleó, Extremadura, Madrid, Múrcia, Navarra i La Rioja, la província de 
Gipuzkoa (País Basc), les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, 
el Segrià i l’Urgell, de la província de Lleida (Comunitat Autònoma de Catalunya), les 
comarques de l’Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà, de la província d’Alacant, i els 
municipis d’Alboraig i Turís, de la província de València (Comunitat Valenciana)], EE, 
F (Còrsega), IRL (excepte la ciutat de Galway), I [els Abruços, la Pulla, la Basilicata, 
la Calàbria, la Campània, l’Emília-Romanya (províncies de Parma i Piacenza), el 
Laci, la Ligúria, la Llombardia (excepte les províncies de Màntua, Milà, Sondrio i 
Varese), les Marques, el Molise, el Piemont (excepte els municipis de Busca, 
Centallo i Tarantasca a la província de Cuneo), Sardenya, Sicília, la Toscana, 
l’Úmbria, la Vall d’Aosta, el Vèneto (excepte les províncies de Rovigo i Venècia, els 
municipis de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. 
Urbano i Vescovana a la província de Pàdua i la zona situada al sud de l’autopista 
A 4 a la província de Verona)], LV, LT [excepte els municipis de Babtai i Kėdainiai 
(regió de Kaunas)], P, SI [excepte les regions de Gorenjska, Koroška, Maribor i 
Notranjska, i els municipis de Lendava i Renče-Vogrsko (al sud de l’autopista H4)], 
SK [excepte el districte de Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (districte 
de Levice), Dvory nad Žitavou (districte de Nové Zámky), Málinec (districte de 
Poltár), Hrhov (districte de Rožňava), Veľké Ripňany (districte de Topoľčany), 
Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (districte de Trebišov)], FI, UK (Irlanda 
del Nord, excepte els districtes de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran i 
Carrigenagh al comtat de Down, i la circumscripció electoral de Dunmurry Cros a 
Belfast, comtat d’Antrim; illa de Man i illes del Canal].»;

vii) en el punt 21.1, el text de la segona columna se substitueix pel text 
següent:

«Sense perjudici de la prohibició que estableix l’annex III, part A, punt 15, sobre 
la introducció a la unió de vegetals de Vitis L., excepte els fruits, procedents de 
tercers països (excepte Suïssa), declaració oficial que els vegetals esmentats:

a) són originaris de les zones protegides esmentades a la columna dreta, o
b) s’han sotmès a un tractament adequat que garanteixi que estan lliures de 

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) segons l’especificació aprovada de conformitat amb 
el procediment que preveu l’article 18, apartat 2.»;

viii) en el punt 21.3, el text de la tercera columna se substitueix pel text 
següent:
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«E [excepte les comunitats autònomes d’Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, 
Castella i Lleó, Extremadura, Madrid, Múrcia, Navarra i La Rioja, la província de 
Gipuzkoa (País Basc), les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, 
el Segrià i l’Urgell, de la província de Lleida (Comunitat Autònoma de Catalunya), les 
comarques de l’Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà, de la província d’Alacant, i els 
municipis d’Alboraig i Turís, de la província de València (Comunitat Valenciana)], EE, 
F (Còrsega), IRL (excepte la ciutat de Galway), I [els Abruços, la Pulla, la Basilicata, 
la Calàbria, la Campània, l’Emília-Romanya (províncies de Parma i Piacenza), el 
Laci, la Ligúria, la Llombardia (excepte les províncies de Màntua, Milà, Sondrio i 
Varese), les Marques, el Molise, el Piemont (excepte els municipis de Busca, 
Centallo i Tarantasca a la província de Cuneo), Sardenya, Sicília, la Toscana, 
l’Úmbria, la Vall d’Aosta, el Vèneto (excepte les províncies de Rovigo i Venècia, els 
municipis de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. 
Urbano i Vescovana a la província de Pàdua i la zona situada al sud de l’autopista 
A 4 a la província de Verona)], LV, LT [excepte els municipis de Babtai i Kėdainiai 
(regió de Kaunas)], P, SI [excepte les regions de Gorenjska, Koroška, Maribor i 
Notranjska, i els municipis de Lendava i Renče-Vogrsko (al sud de l’autopista H4)], 
SK [excepte el districte de Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (districte 
de Levice), Dvory nad Žitavou (districte de Nové Zámky), Málinec (districte de 
Poltár), Hrhov (districte de Rožňava), Veľké Ripňany (districte de Topoľčany), 
Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (districte de Trebišov)], FI, UK (Irlanda 
del Nord, excepte els districtes de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran i 
Carrigenagh al comtat de Down, i la circumscripció electoral de Dunmurry Cros a 
Belfast, comtat d’Antrim; illa de Man i illes del Canal].»;

ix) després del punt 21.3 s’insereixen els punts següents:

«21.4 Vegetals de Palmae, destinats a la plantació, amb un diàmetre de la tija 
a la base superior a 5 cm, i pertanyents als gèneres següents: Brahea Mart., Butia 
Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., 
Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. i Washingtonia Raf.

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals que preveuen 
l’annex III, part A, punt 17, l’annex IV, part A, capítol I, punts 37 i 37.1 o l’annex IV, 
part A, secció II, punt 19.1, declaració oficial que:

a) els vegetals s’han cultivat en tot moment en parcel·les de producció de 
països dels quals se sap que estan lliures de Paysandisia archon (Burmeister), o

b) els vegetals s’han cultivat en tot moment en una zona declarada lliure de 
Paysandisia archon (Burmeister) pel servei fitosanitari nacional de conformitat amb 
les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, o

c) s’han cultivat, durant un període almenys de dos anys abans de l’exportació 
o el trasllat, en una parcel·la de producció:

– que està registrada i supervisada pel servei fitosanitari nacional del país 
d’origen; i

– on les plantes s’han col·locat en un lloc amb protecció física completa enfront 
de la introducció de Paysandisia archon (Burmeister), i

– on, en tres inspeccions oficials anuals efectuades quan sigui el moment, 
també immediatament abans del seu trasllat des del lloc de producció, no s’han 
observat senyals de Paysandisia archon (Burmeister).

IRL, MT, UK
21.5 Vegetals de Palmae, destinats a la plantació, amb un diàmetre de la tija a 

la base superior a 5 cm, i pertanyents als tàxons següents: Areca catechu L., Arenga 
pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., 
Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., 
Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., 
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Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., 
Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., 
Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia 
(Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix 
dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris 
(L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea 
rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto 
(Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, 
Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. i Washingtonia Raf.

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals que preveuen 
l’annex III, part A, punt 17, l’annex IV, part A, capítol I, punts 37 i 37.1 o l’annex IV, 
part A, secció II, punt 19.1, declaració oficial que els vegetals:

a) s’han cultivat en tot moment en parcel·les de producció de països dels quals 
se sap que estan lliures de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), o

b) s’han cultivat en tot moment en una zona declarada lliure de Rhynchophorus 
ferrugineus (Olivier) pel servei fitosanitari nacional de conformitat amb les normes 
internacionals per a mesures fitosanitàries, o

c) s’han cultivat, durant un període almenys de dos anys abans de l’exportació 
o el trasllat, en una parcel·la de producció:

– que està registrada i supervisada pel servei fitosanitari nacional del país 
d’origen; i

– on les plantes s’han col·locat en un lloc amb protecció física completa enfront 
de la introducció de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), i

– on, en tres inspeccions oficials anuals efectuades quan sigui el moment, 
també immediatament abans del seu trasllat des del lloc de producció, no s’han 
observat senyals de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

IRL, P (Açores), UK.»;

x) en els punts 24.1 i 24.2, el text de la tercera columna se substitueix pel text 
següent:

«IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho i Trás-os-
Montes), FI, S, UK.»;

xi) el punt 24.3 se substitueix pel text següent:

«24.3 Vegetals de Begonia L. destinats a la plantació, excepte les llavors, els 
tubercles i els corms, i vegetals de Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., 
Mandevilla Lindl. i Nerium oleander L. destinats a la plantació, excepte les llavors.

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals que preveu l’annex IV, 
part A, capítol I, punt 45.1, quan sigui procedent, declaració oficial que:

a) els vegetals són originaris d’una zona que se sap que està exempta de 
Bemisia tabaci Genn. (poblacions europees), o

b) no s’han observat senyals de Bemisia tabaci Genn. (poblacions europees) 
en els vegetals en el lloc de producció en ocasió de les inspeccions oficials portades 
a terme almenys un cop cada tres setmanes durant les nou setmanes anteriors a la 
seva comercialització, o

c) en els casos en què s’hagi detectat la presència de Bemisia tabaci Genn. 
(poblacions europees) en el lloc de producció, els vegetals mantinguts o produïts en 
aquest lloc de producció han estat sotmesos a un tractament adequat per garantir 
l’absència de Bemisia tabaci Genn. (poblacions europees) i, posteriorment, aquest 
lloc de producció s’ha declarat exempt de Bemisia tabaci Genn. (poblacions 
europees) com a conseqüència de l’aplicació dels procediments adequats de la 
seva eradicació, tant en les inspeccions oficials portades a terme durant les tres 
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setmanes anteriors al trasllat des del lloc de producció com en els procediments de 
control aplicats durant el període esmentat, o

d) en el cas dels vegetals l’envàs, el desenvolupament floral o altres elements 
dels quals demostrin que estan destinats a la venda directa a consumidors finals no 
dedicats a la producció professional de vegetals, s’han sotmès a una inspecció 
oficial i s’han declarat lliures de Bemisia tabaci Genn. (poblacions europees) 
immediatament abans del seu trasllat.

IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho i Trás-os-
Montes), FI, S, UK.»;

xii) en el punt 33, el text de la tercera columna se substitueix pel text següent:

«IRL, UK.»

Cinc. L’annex V es modifica de la manera següent:

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

i) La secció I es modifica de la manera següent:

– El punt 1.4 se substitueix pel text següent:

«1.4 Vegetals de Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i els seus 
híbrids, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris 
Comm., Zanthoxylum L. i Vitis L., excepte els fruits i les llavors.»

– En el punt 1.7, el quadre que figura a la lletra b) se substitueix pel següent:

«Codi NC Descripció.
4401 12 00 Llenya diferent de la de coníferes, en trossos, troncs, llenya menuda, 

feixos de branquillons o formes similars.
4401 22 00 Fusta diferent de la de coníferes, en plaquetes o partícules.
4401 40 90 Deixalles i residus de fusta (excepte les serradures), sense 

aglomerar.
Ex 4403 12 00 Fusta en brut diferent de la de coníferes, tractada amb pintura, 

tint, creosota o altres agents de conservació, fins i tot escorxada, desalbercada o 
escairada.

Ex 4403 99 00 Fusta diferent de la de coníferes [que no sigui fusta tropical, roure 
(Quercus spp.), faig (Fagus spp.), bedoll (Betula spp.), pollancre i àlber (Populus 
spp.) o eucaliptus (Eucalyptus spp.)], en brut, fins i tot escorxada, desalbercada o 
escairada, que no ha estat tractada amb pintura, tint, creosota o altres agents de 
conservació.

Ex 4404 20 00 Perxells dividits procedents de vegetals diferents de les coníferes: 
estaques i estaquetes de fusta, apuntades sense serrar longitudinalment.

Ex 4407 99 Fusta diferent de la de coníferes [que no sigui fusta tropical, roure 
(Quercus spp.), faig (Fagus spp.), auró (Acer spp.), cirerer (Prunus spp.), freixe 
(Fraxinus spp.), bedoll (Betula spp.) o pollancre i àlber (Populus spp.)], serrada o 
desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, fins i tot raspallada, polida o 
unida pels extrems, d’un gruix superior a 6 mm.»

– El punt 2.1 se substitueix pel text següent:

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

ii) La secció II es modifica de la manera següent:

– El punt 1.2 se substitueix pel text següent:

«1.2 Vegetals destinats a la plantació, excepte les llavors, de Beta vulgaris L., 
Platanus L., Populus L., Prunus L. i Quercus spp., diferents de Quercus suber i 
Ulmus L.»

– Després del punt 1.3 s’insereix el punt següent:

«1.3.1 Vegetals de Palmae, destinats a la plantació, amb un diàmetre de la tija 
a la base superior a 5 cm, i pertanyents als tàxons següents: Areca catechu L., 
Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus 
flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima 
Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., 
Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana 
Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., 
Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia 
(Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax 
Mart., Washingtonia Raf.»

– En el punt 1.10, el quadre que figura a la lletra b) se substitueix pel següent:

«Codi NC Descripció.

4401 11 00 Llenya de coníferes en trossos, troncs, llenya menuda, feixos de 
branquillons o formes similars.

4401 12 00 Llenya diferent de la de coníferes, en trossos, troncs, llenya menuda, 
feixos de branquillons o formes similars.

4401 21 00 Fusta de coníferes, en plaquetes o partícules.
4401 22 00 Fusta diferent de la de coníferes, en plaquetes o partícules.
4401 40 90 Deixalles i residus de fusta (excepte les serradures), sense 

aglomerar.
Ex 4403 11 00 Fusta de coníferes en brut, tractada amb pintura, tint, creosota o 

altres agents de conservació, fins i tot escorxada, desalbercada o escairada.
Ex 4403 12 00 Fusta en brut diferent de la de coníferes, tractada amb pintura, 

tint, creosota o altres agents de conservació, fins i tot escorxada, desalbercada o 
escairada.

Ex 4403 21 Fusta de pi (Pinus spp.), en brut, fins i tot escorxada, desalbercada 
o escairada, que no ha estat tractada amb pintura, tint, creosota o altres agents de 
conservació, qualsevol de les seccions transversals de la qual sigui de 15 cm o més.

Ex 4403 22 00 Fusta de pi (Pinus spp.), en brut, fins i tot escorxada, desalbercada 
o escairada, que no ha estat tractada amb pintura, tint, creosota o altres agents de 
conservació, diferent d’aquella les seccions transversals de la qual siguin de 15 cm 
o més.

Ex 4403 23 Fusta d’avet (Abies spp.) i pícea (Picea spp.), en brut, fins i tot 
escorxada, desalbercada o escairada, que no ha estat tractada amb pintura, tint, 
creosota o altres agents de conservació, qualsevol de les seccions transversals de 
la qual sigui de 15 cm o més.

Ex 4403 24 00 Fusta d’avet (Abies spp.) i pícea (Picea spp.), en brut, fins i tot 
escorxada, desalbercada o escairada, que no ha estat tractada amb pintura, tint, 
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creosota o altres agents de conservació, diferent d’aquella les seccions transversals 
de la qual siguin de 15 cm o més.

Ex 4403 25 Fusta de coníferes, excepte la de pi (Pinus spp.), avet (Abies spp.) 
o pícea (Picea spp.), en brut, fins i tot escorxada, desalbercada o escairada, que no 
ha estat tractada amb pintura, tint, creosota o altres agents de conservació, 
qualsevol de les seccions transversals de les quals sigui de 15 cm o més.

Ex 4403 26 00 Fusta de coníferes, excepte la de pi (Pinus spp.), avet (Abies 
spp.) o pícea (Picea spp.), en brut, fins i tot escorxada, desalbercada o escairada, 
que no ha estat tractada amb pintura, tint, creosota o altres agents de conservació, 
diferent d’aquella les seccions transversals de la qual siguin de 15 cm o més.

Ex 4403 99 00 Fusta diferent de la de coníferes [que no sigui fusta tropical, roure 
(Quercus spp.), faig (Fagus spp.), bedoll (Betula spp.), pollancre i àlber (Populus 
spp.) o eucaliptus (Eucalyptus spp.)], en brut, fins i tot escorxada, desalbercada o 
escairada, que no ha estat tractada amb pintura, tint, creosota o altres agents de 
conservació.

Ex 4404 Perxells dividits; estaques i estaquetes de fusta, apuntades sense 
serrar longitudinalment.

4406 Travesses (dorments) de fusta per a vies fèrries o similars.
Ex 4407 Fusta de coníferes, serrada o desbastada longitudinalment, tallada o 

desenrotllada, fins i tot raspallada, polida o unida pels extrems, d’un gruix superior 
a 6 mm.

Ex 4407 99 Fusta diferent de la de coníferes [que no sigui fusta tropical, roure 
(Quercus spp.), faig (Fagus spp.), auró (Acer spp.), cirerer (Prunus spp.), freixe 
(Fraxinus spp.), bedoll (Betula spp.) o pollancre i àlber (Populus spp.)], serrada o 
desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, fins i tot raspallada, polida o 
unida pels extrems, d’un gruix superior a 6 mm.»

– El punt 2.1 se substitueix pel text següent:

«2.1 Vegetals de Begònia L., destinats a la plantació, excepte les llavors, els 
tubercles i els corms, i vegetals de Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., 
Ficus L. Hibiscus L., Mandevilla Lindl. i Nerium oleander L., destinats a la plantació, 
excepte les llavors.»

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

i) La secció I es modifica de la manera següent:

– En el punt 1, «Zea mais L.» se substitueix per «Zea mays L.».
– En el punt 2, el desè guió, «Amiris P. Browne» se substitueix per «Amyris P. 

Browne».

– El punt 3 es modifica de la manera següent:

– El primer guió se substitueix pel text següent:

«– Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi 
Adans., Swinglea Merr. i els seus híbrids, Momordica L., Solanum lycopersicum L., 
i Solanum melongena L.»

– S’afegeix el guió següent:

«– Punica granatum L. originari de països del continent africà, Cap Verd, Santa 
Helena, Madagascar, la Reunió, Maurici i Israel.»
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– El punt 6 es modifica de la manera següent:

– S’afegeix el guió següent a la lletra a):

«– Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., 
Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L., 
inclosa la fusta que no conservi la seva superfície arrodonida habitual, excepte 
serradures o encenalls, originària del Canadà o els EUA.»

– El quadre que figura a la lletra b) se substitueix pel següent:

«Codi NC Descripció.

4401 11 00 Llenya de coníferes en trossos, troncs, llenya menuda, feixos de 
branquillons o formes similars.

4401 12 00 Llenya diferent de la de coníferes, en trossos, troncs, llenya menuda, 
feixos de branquillons o formes similars.

4401 21 00 Fusta de coníferes, en plaquetes o partícules.
4401 22 00 Fusta diferent de la de coníferes, en plaquetes o partícules.
4401 40 10 Serradures, sense aglomerar.
4401 40 90 Deixalles i residus de fusta (excepte les serradures), sense 

aglomerar.
Ex 4403 11 00 Fusta de coníferes en brut, tractada amb pintura, tint, creosota o 

altres agents de conservació, fins i tot escorxada, desalbercada o escairada.
Ex 4403 12 00 Fusta en brut diferent de la de coníferes, tractada amb pintura, 

tint, creosota o altres agents de conservació, fins i tot escorxada, desalbercada o 
escairada.

Ex 4403 21 Fusta de pi (Pinus spp.), en brut, fins i tot escorxada, desalbercada 
o escairada, que no ha estat tractada amb pintura, tint, creosota o altres agents de 
conservació, qualsevol de les seccions transversals de la qual sigui de 15 cm o més.

Ex 4403 22 00 Fusta de pi (Pinus spp.), en brut, fins i tot escorxada, desalbercada 
o escairada, que no ha estat tractada amb pintura, tint, creosota o altres agents de 
conservació, diferent d’aquella les seccions transversals de la qual siguin de 15 cm 
o més.

Ex 4403 23 Fusta d’avet (Abies spp.) i pícea (Picea spp.), en brut, fins i tot 
escorxada, desalbercada o escairada, que no ha estat tractada amb pintura, tint, 
creosota o altres agents de conservació, qualsevol de les seccions transversals de 
la qual sigui de 15 cm o més.

Ex 4403 24 00 Fusta d’avet (Abies spp.) i pícea (Picea spp.), en brut, fins i tot 
escorxada, desalbercada o escairada, que no ha estat tractada amb pintura, tint, 
creosota o altres agents de conservació, diferent d’aquella les seccions transversals 
de la qual siguin de 15 cm o més.

Ex 4403 25 Fusta de coníferes, excepte la de pi (Pinus spp.), avet (Abies spp.) 
o pícea (Picea spp.), en brut, fins i tot escorxada, desalbercada o escairada, que no 
ha estat tractada amb pintura, tint, creosota o altres agents de conservació, 
qualsevol de les seccions transversals de les quals sigui de 15 cm o més.

Ex 4403 26 00 Fusta de coníferes, excepte la de pi (Pinus spp.), avet (Abies 
spp.) o pícea (Picea spp.), en brut, fins i tot escorxada, desalbercada o escairada, 
que no ha estat tractada amb pintura, tint, creosota o altres agents de conservació, 
diferent d’aquella les seccions transversals de la qual siguin de 15 cm o més.

4403 91 00 Fusta de roure (Quercus spp.), en brut, fins i tot escorxada, 
desalbercada o escairada, que no ha estat tractada amb pintura, tint, creosota o 
altres agents de conservació.

4403 95 Fusta de bedoll (Betula spp.), en brut, fins i tot escorxada, desalbercada 
o escairada, que no ha estat tractada amb pintura, tint, creosota o altres agents de 
conservació, qualsevol de les seccions transversals de la qual sigui de 15 cm o més.
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4403 96 00 Fusta de bedoll (Betula spp.), en brut, fins i tot escorxada, 
desalbercada o escairada, que no ha estat tractada amb pintura, tint, creosota o 
altres agents de conservació, diferent d’aquella les seccions transversals de la qual 
siguin de 15 cm o més.

4403 97 00 Fusta de pollancre i àlber (Populus spp.), en brut, fins i tot escorxada, 
desalbercada o escairada, que no ha estat tractada amb pintura, tint, creosota o 
altres agents de conservació.

Ex 4403 99 00 Fusta diferent de la de coníferes [que no sigui fusta tropical, roure 
(Quercus spp.), faig (Fagus spp.), bedoll (Betula spp.), pollancre i àlber (Populus 
spp.) o eucaliptus (Eucalyptus spp.)], en brut, fins i tot escorxada, desalbercada o 
escairada, que no ha estat tractada amb pintura, tint, creosota o altres agents de 
conservació.

Ex 4404 Perxells dividits; estaques i estaquetes de fusta, apuntades sense 
serrar longitudinalment.

4406 Travesses (dorments) de fusta per a vies fèrries o similars.
Ex 4407 Fusta de coníferes, serrada o desbastada longitudinalment, tallada o 

desenrotllada, fins i tot raspallada, polida o unida pels extrems, d’un gruix superior 
a 6 mm.

4407 91 Fusta de roure (Quercus spp.), serrada o desbastada longitudinalment, 
tallada o desenrotllada, fins i tot raspallada, polida o unida pels extrems, d’un gruix 
superior a 6 mm.

Ex 4407 93 Fusta d’Acer saccharum Marsh, serrada o desbastada 
longitudinalment, tallada o desenrotllada, fins i tot raspallada, polida o unida pels 
extrems, d’un gruix superior a 6 mm.

4407 94 Fusta de cirerer (Prunus spp.), serrada o desbastada longitudinalment, 
tallada o desenrotllada, fins i tot raspallada, polida o unida pels extrems, d’un gruix 
superior a 6 mm.

4407 95 Fusta de freixe (Fraxinus spp.), serrada o desbastada longitudinalment, 
tallada o desenrotllada, fins i tot raspallada, polida o unida pels extrems, d’un gruix 
superior a 6 mm.

4407 96 Fusta de bedoll (Betula spp.), serrada o desbastada longitudinalment, 
tallada o desenrotllada, fins i tot raspallada, polida o unida pels extrems, d’un gruix 
superior a 6 mm.

4407 97 Fusta de pollancre i àlber (Populus spp.), serrada o desbastada 
longitudinalment, tallada o desenrotllada, fins i tot raspallada, polida o unida pels 
extrems, d’un gruix superior a 6 mm.

Ex 4407 99 Fusta diferent de la de coníferes [que no sigui fusta tropical, roure 
(Quercus spp.), faig (Fagus spp.), auró (Acer spp.), cirerer (Prunus spp.), freixe 
(Fraxinus spp.), bedoll (Betula spp.) o pollancre i àlber (Populus spp.)], serrada o 
desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, fins i tot raspallada, polida o 
unida pels extrems, d’un gruix superior a 6 mm.

4408 10 Fulles de coníferes per a xapatge, incloses les obtingudes per tallament 
de fusta estratificada, per a contraxapatge o per a fustes estratificades similars i 
altres fustes serrades longitudinalment, tallades o pelades, fins i tot raspallades, 
polides, unides longitudinalment o pels extrems, d’un gruix inferior o igual a 6 mm.

4416 00 00 Barrils, cisternes, tines i altres manufactures de boteria i les seves 
parts, de fusta, incloses les dogues.

9406 10 00 Construccions prefabricades de fusta».

ii) La secció II es modifica de la manera següent:

– En el punt 7, el quadre que figura en la lletra b) se substitueix pel següent:

«Codi NC Descripció.

4401 11 00 Llenya de coníferes en trossos, troncs, llenya menuda, feixos de 
branquillons o formes similars.
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4401 12 00 Llenya diferent de la de coníferes, en trossos, troncs, llenya menuda, 
feixos de branquillons o formes similars.

4401 21 00 Fusta de coníferes, en plaquetes o partícules.
4401 22 00 Fusta diferent de la de coníferes, en plaquetes o partícules.
4401 40 90 Deixalles i residus de fusta (excepte les serradures), sense 

aglomerar.
Ex 4403 11 00 Fusta de coníferes en brut, tractada amb pintura, tint, creosota o 

altres agents de conservació, fins i tot escorxada, desalbercada o escairada.
Ex 4403 12 00 Fusta en brut diferent de la de coníferes, tractada amb pintura, 

tint, creosota o altres agents de conservació, fins i tot escorxada, desalbercada o 
escairada.

Ex 4403 21 Fusta de pi (Pinus spp.), en brut, fins i tot escorxada, desalbercada 
o escairada, que no ha estat tractada amb pintura, tint, creosota o altres agents de 
conservació, qualsevol de les seccions transversals de la qual sigui de 15 cm o més.

Ex 4403 22 00 Fusta de pi (Pinus spp.), en brut, fins i tot escorxada, desalbercada 
o escairada, que no ha estat tractada amb pintura, tint, creosota o altres agents de 
conservació, diferent d’aquella les seccions transversals de la qual siguin de 15 cm 
o més.

Ex 4403 23 Fusta d’avet (Abies spp.) i pícea (Picea spp.), en brut, fins i tot 
escorxada, desalbercada o escairada, que no ha estat tractada amb pintura, tint, 
creosota o altres agents de conservació, qualsevol de les seccions transversals de 
la qual sigui de 15 cm o més.

Ex 4403 24 00 Fusta d’avet (Abies spp.) i pícea (Picea spp.), en brut, fins i tot 
escorxada, desalbercada o escairada, que no ha estat tractada amb pintura, tint, 
creosota o altres agents de conservació, diferent d’aquella les seccions transversals 
de la qual siguin de 15 cm o més.

Ex 4403 25 Fusta de coníferes, excepte la de pi (Pinus spp.), avet (Abies spp.) 
o pícea (Picea spp.), en brut, fins i tot escorxada, desalbercada o escairada, que no 
ha estat tractada amb pintura, tint, creosota o altres agents de conservació, 
qualsevol de les seccions transversals de les quals sigui de 15 cm o més.

Ex 4403 26 00 Fusta de coníferes, excepte la de pi (Pinus spp.), avet (Abies 
spp.) o pícea (Picea spp.), en brut, fins i tot escorxada, desalbercada o escairada, 
que no ha estat tractada amb pintura, tint, creosota o altres agents de conservació, 
diferent d’aquella les seccions transversals de la qual siguin de 15 cm o més.

Ex 4403 99 00 Fusta diferent de la de coníferes [que no sigui fusta tropical, roure 
(Quercus spp.), faig (Fagus spp.), bedoll (Betula spp.), pollancre i àlber (Populus 
spp.) o eucaliptus (Eucalyptus spp.)], en brut, fins i tot escorxada, desalbercada o 
escairada, que no ha estat tractada amb pintura, tint, creosota o altres agents de 
conservació.

Ex 4404 Perxells dividits; estaques i estaquetes de fusta, apuntades sense 
serrar longitudinalment.

4406 Travesses (dorments) de fusta per a vies fèrries o similars.
Ex 4407 Fusta de coníferes, serrada o desbastada longitudinalment, tallada o 

desenrotllada, fins i tot raspallada, polida o unida pels extrems, d’un gruix superior 
a 6 mm.

Ex 4407 99 Fusta diferent de la de coníferes [que no sigui fusta tropical, roure 
(Quercus spp.), faig (Fagus spp.), auró (Acer spp.), cirerer (Prunus spp.), freixe 
(Fraxinus spp.), bedoll (Betula spp.) o pollancre i àlber (Populus spp.)], serrada o 
desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, fins i tot raspallada, polida o 
unida pels extrems, d’un gruix superior a 6 mm.

4415 Calaixos, caixes, gàbies, tambors i envasos similars, de fusta; rodets per 
a cables, de fusta; palets, palets caixa i altres plataformes per a càrrega, de fusta; 
collars per a palets, de fusta.

9406 10 00 Construccions prefabricades de fusta.»
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Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al nostre ordenament jurídic la Directiva 
d’execució 2017/1279 de la Comissió, de 14 de juliol de 2017, per la qual es modifiquen 
els annexos I, II, III, IV i V de la Directiva 2000/29/CE del Consell, relativa a les mesures 
de protecció contra la introducció a la Comunitat d’organismes nocius per als vegetals o 
productes vegetals i contra la seva propagació a l’interior de la Comunitat.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’1 de gener de 2018.

Madrid, 4 de desembre de 2017.–La ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, Isabel García Tejerina.
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