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Reglament, els subjectes obligats les han d’incloure a par-
tir de la primera comunicació mensual que hagi de tenir 
lloc una vegada que hagin transcorregut 12 mesos natu-
rals complets des de la publicació d’aquest Reial decret.

Madrid, 21 de gener de 2005.

JUAN CARLOS R.
El vicepresident segon del Govern
i ministre d’Economia i Hisenda,

PEDRO SOLBES MIRA

(Aquest reial decret s‘inclou tenint en compte la correcció d‘erra-
des publicada al «BOE» núm. 22, de 26-1-2005.) 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 1154 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. 
(«BOE» 19, de 22-1-2005.)

El Reial decret 2071/1993, de 26 de novembre, relatiu a 
les mesures de protecció contra la introducció i difusió al 
territori nacional i de la Comunitat Econòmica Europea 
d’organismes nocius per als vegetals o productes vege-
tals, així com per a l’exportació i trànsit cap a països ter-
cers, va incorporar a la legislació espanyola la Directiva 
77/93/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1976, rela-
tiva a les mesures de protecció contra la introducció a la 
Comunitat d’organismes nocius per als vegetals o pro-
ductes vegetals i contra la seva propagació a l’interior de 
la Comunitat, i les modificacions posteriors fins a finals 
de l’any 1993.

En aquesta legislació s’estableixen les disposicions 
del règim fitosanitari comunitari i s’hi especifiquen les 
condicions, els procediments i els tràmits de caràcter fito-
sanitari que s’han de complir per a la introducció de vege-
tals i productes vegetals a la Comunitat o el seu desplaça-
ment a l’interior de la Comunitat.

D’altra banda, les modificacions posteriors de la dita 
Directiva es van incorporar en l’ordenament jurídic espa-
nyol mitjançant dos reials decrets i diferents ordres del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i l’última 
modificació és la feta per l’Ordre APA/1735/2004, de 7 de 
juny, per la qual es modifiquen determinats annexos del 
Reial decret 2071/1993, de 26 de novembre.

Amb 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, es va derogar la Directiva
77/93/CE, que va ser reemplaçada per un text consolidat 
que no va ser necessari incorporar a la legislació espa-
nyola atès que no aportava noves disposicions.

La Directiva 2002/89/CE del Consell, de 28 de novem-
bre de 2002, per la qual es modifica 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’orga-
nismes nocius per als vegetals o productes vegetals i 
contra la seva propagació a l’interior de la Comunitat, 

estableix nombroses noves disposicions, especialment 
respecte al règim d’inspecció i control de les importacions 
de vegetals, productes vegetals i altres objectes, així com 
diverses derogacions i actualitzacions de l’articulat, per la 
qual cosa s’ha considerat necessari elaborar un nou reial 
decret que, per les consideracions anteriors i per tal 
d’aconseguir més claredat, i, per això, més seguretat jurí-
dica, incorpori parcialment les disposicions vigents fins a 
la data de la Directiva 2000/29/CE, excepte les incloses en 
el Reial decret 1190/1998, de 12 de juny, pel qual es regu-
len els programes nacionals d’eradicació o control d’orga-
nismes nocius dels vegetals encara no establerts al terri-
tori nacional, i les referents a les taxes, que regula la Llei 
43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, en la 
redacció que en fa la Llei 4/2004, de 29 de desembre, de 
modificació de taxes i de beneficis fiscals i d’esdeveni-
ments d’interès públic excepcional. En conseqüència, és 
procedent derogar el Reial decret 2071/1993, de 26 de 
novembre.

D’altra banda, d’acord amb la Directiva 2000/29/CE, 
per procediment comunitari es poden definir zones prote-
gides exposades a riscos fitosanitaris específics i conce-
dir-los una protecció especial en condicions compatibles 
amb la realització del mercat interior.

Aquestes zones les ha definit la Directiva 2001/32/CE 
de la Comissió, de 8 de maig de 2001, per la qual es reco-
neixen determinades zones protegides a la Comunitat 
exposades a riscos fitosanitaris específics i es deroga la 
Directiva 92/76/CEE.

La Directiva esmentada i les seves modificacions pos-
teriors es van incorporar en l’ordenament jurídic intern 
mitjançant el dit Reial decret 2071/1993, de 26 de novem-
bre. No obstant això, la inclusió en el Reial decret esmen-
tat del que s’ha disposat respecte de les zones protegides 
en els annexos de la Directiva 2000/29/CE i de la Directiva 
2001/32/CE presenta dificultats per l’absència de concor-
dança en els epígrafs de les zones protegides en els anne-
xos esmentats. Això complica el seguiment de la Directiva 
2001/32/CE en la norma espanyola que la transposa, que 
segueix l’esquema de la Directiva 2000/29/CE, per a la 
qual cosa s’ha de recórrer a una taula d’equivalència.

Entre aquestes modificacions posteriors hi ha les esta-
blertes en les actes del Tractat d’Adhesió de 2003 dels nous 
estats membres, que afecten la Directiva 2001/32/CE, algu-
nes de les quals han estat actualitzades mitjançant la 
Decisió 2004/32/CE de la Comissió, de 28 d’abril de 2004, 
que modifica la Directiva 2001/32/CE, per la qual es reco-
neixen zones protegides a la Comunitat exposades a ris-
cos fitosanitaris específics, a causa del desfasament res-
pecte a la situació de determinades zones protegides 
entre l’1 de novembre de 2002, data límit de les negocia-
cions d’adhesió, i l’1 de maig de 2004, data d’entrada en 
vigor del Tractat esmentat, provocat per les modificacions 
que hi ha hagut en la Directiva esmentada entre les dues 
dates.

En conseqüència, amb vista a la claredat, s’ha consi-
derat necessari incorporar en la normativa espanyola la 
Directiva 2001/32/CE i les seves modificacions posteriors, 
en una disposició addicional i un annex específic d’aquest 
Reial decret.

A més, s’incorpora en la normativa espanyola mitjan-
çant aquest Reial decret la Directiva 2004/105/CE de la 
Comissió, de 15 d’octubre de 2004, per la qual es fixen els 
models oficials de certificats fitosanitaris o certificats fito-
sanitaris de reexportació que han d’acompanyar els vege-
tals, productes vegetals i altres objectes procedents de 
tercers països i enumerats en la Directiva 2000/29/CE del 
Consell.

L’objecte d’aquest Reial decret és establir les mesures 
de protecció contra la introducció al territori nacional 
d’organismes nocius per als vegetals o productes vege-
tals originaris de la Comunitat o de països tercers, així 
com de la seva propagació a través de la circulació de 
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vegetals o productes vegetals pel territori nacional sigui 
quin sigui l’origen, excepte per al territori de les illes Canà-
ries, que està sotmès a un règim provisional específic.

Les disposicions previstes tenen un abast que trans-
cendeix les fronteres del territori nacional atès que no 
només impliquen les importacions de vegetals i produc-
tes vegetals de tercers països, sinó també el comerç intra-
comunitari d’aquests tercers països; així mateix, es pre-
veuen disposicions relatives a l’exportació de vegetals i 
productes vegetals que han de ser objecte de controls a la 
sortida del territori nacional per verificar que es complei-
xen les exigències fitosanitàries particulars dels diferents 
països tercers.

S’estableixen els organismes oficials responsables i 
les funcions corresponents en el marc de l’aplicació de la 
norma, es determinen les relacions d’organismes nocius 
de quarantena objecte de prohibicions o restriccions par-
ticulars, i es fixa el procediment i abast de les inspeccions 
en origen i la creació de registres de productors, magat-
zems col·lectius i centres d’expedició, i els qui hi figurin 
registrats han de ser objecte d’aquelles i han d‘estar sub-
jectes a determinades obligacions. D’altra banda, per 
possibilitar la traçabilitat en la circulació de vegetals i els 
seus productes en el mercat interior, es crea el passaport 
fitosanitari com a document d’acompanyament i es deter-
minen les espècies i els materials que han circular empa-
rats pel passaport.

Respecte a les importacions de vegetals i productes 
vegetals procedents de tercers països, aquest Reial decret 
determina els vegetals i productes vegetals que han de 
ser objecte de controls a l’entrada al territori espanyol, i 
estableix la tramitació preceptiva i el procediment d’ins-
pecció corresponent. També s’hi defineixen els models 
normalitzats de certificats fitosanitaris d’origen exigits 
tant en la importació com l’exportació de vegetals o pro-
ductes vegetals i es fixen els punts d’entrada al territori 
espanyol pels quals preceptivament han d’entrar els pro-
ductes que han de ser objecte d’inspecció.

Finalment, es faculten les autoritats responsables per 
adoptar mesures de salvaguarda davant l’aparició sospi-
tosa o confirmada d’organismes nocius de quarantena o 
no coneguts al territori espanyol i es determinen les vies 
d’informació entre les administracions concernides.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consul-
tades les comunitats autònomes i les entitats representa-
tives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 21 de gener de 2005,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret estableix les mesures de pro-
tecció contra la introducció al territori nacional d’organis-
mes nocius per als vegetals o productes vegetals, proce-
dents d’altres estats membres o de tercers països.

2. Així mateix, estableix:
a) Les mesures de protecció contra la propagació a 

la Comunitat Europea, d’ara endavant Comunitat, d’orga-
nismes nocius per mitjans relacionats amb la circulació 
de vegetals o productes vegetals i altres objectes conne-
xos dins el territori nacional.

b) El model de «certificat fitosanitari» i de «certificat 
fitosanitari de reexportació» o els equivalents electrònics 
expedits de conformitat amb la Convenció Internacional 
de Protecció Fitosanitària (CIPF), de 6 de desembre 
de1951, de l’Organització de les Nacions Unides per a 
l’Agricultura i l’Alimentació (FAO).

3. També s’aplica als controls fitosanitaris que es 
duen a terme en l’exportació i trànsit de vegetals, produc-
tes vegetals i altres objectes a països tercers.

4. Aquest Reial decret no s’aplica en les ciutats de 
Ceuta i Melilla.

5. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a 
través de la Direcció General d’Agricultura, és l’autoritat 
única responsable de la coordinació i dels contactes que 
s’han d’establir amb els restants estats membres i amb la 
Comissió Europea, d’ara endavant Comissió.

Article 2. Definicions.

1. En relació amb aquest Reial decret es consideren:
a) Vegetals: les plantes vives i parts vives especifica-

des de les plantes, incloses les llavors.
Les parts vives de les plantes comprenen:
 1r Fruits: en el sentit botànic del terme, que no s’ha-

gin sotmès a congelació.
 2n Hortalisses: que no s’hagin sotmès a congelació.
 3r Tubercles, bulbs, corms, rizomes.
 4t Flors tallades.
 5è Branques amb fulles.
 6è Arbres tallats amb fulles.
 7è Fulles i fullatge.
 8è Cultius de teixits vegetals.
 9è Pol·len viu.
10è Plançons, varetes per a empelt i esqueixos.
11è Qualsevol altra part vegetal que determini la nor-

mativa comunitària.

Per llavors s’entén les llavors en el sentit botànic del 
terme, excepte les que no es destinin a la sembra.

b) Productes vegetals: els productes d’origen vege-
tal no transformats o que hagin estat sotmesos a una 
preparació simple, sempre que no es tracti de vegetals.

c) Plantació: qualsevol operació de col·locació de 
vegetals la finalitat de la qual sigui permetre’n el creixe-
ment, reproducció o multiplicació posteriors.

d) Vegetals destinats a la plantació: vegetals ja plan-
tats i destinats a romandre plantats o a ser replantats 
després de la seva introducció, o vegetals encara no plan-
tats en el moment de la seva introducció, però destinats a 
ser plantats després d’aquesta.

e) Organismes nocius: qualsevol espècie, raça o bio-
tip de vegetal, animal o agent patogen que sigui perjudi-
cial per als vegetals o productes vegetals.

f) Passaport fitosanitari: una etiqueta oficial que evi-
dencia el compliment de les disposicions d’aquest Reial 
decret en relació amb les normes fitosanitàries i requisits 
especials exigits i que ha estat normalitzada a l’àmbit 
comunitari per als diferents vegetals i productes vegetals, 
establerta per l’organisme oficial responsable i expedida 
d’acord amb les disposicions d’aplicació relatives als 
detalls de procediment per expedir els passaports fitosa-
nitaris.

Per a tipus especificats de productes, es poden esta-
blir altres distintius oficials diferents de les etiquetes, que 
s’acordin per procediment comunitari.

g) Organismes oficials responsables:
1r El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, res-

pecte als intercanvis amb tercers països i respecte de les 
funcions que indica l’article 1.5 d’aquest Reial decret i el 
que disposa el capítol II del títol II de la Llei 43/2002, de 20 
de novembre, de sanitat vegetal.

2n Els òrgans competents de les comunitats autòno-
mes en els restants casos.

Els organismes esmentats poden delegar les seves 
funcions, que s’han de dur a terme sota la seva responsa-
bilitat i control, en qualsevol persona jurídica de dret 
públic que, d’acord amb els seus estatuts oficialment 
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aprovats, sigui responsable exclusivament de funcions 
públiques específiques.

Les comunitats autònomes han de comunicar al 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació els organis-
mes competents i les possibles delegacions de funcions en 
altres ens públics, perquè ho comuniqui a la Comissió.

h) Zona protegida: una zona situada a la Comunitat 
en la qual un o diversos dels organismes nocius indicats 
en aquest Reial decret, establerts en una o diverses parts 
de la Comunitat, no són endèmics ni hi estan establerts, 
encara que les condicions siguin favorables perquè s’hi 
estableixin; o en la qual hi ha el risc d’establiment de 
determinats organismes nocius basant-se en condicions 
ecològiques favorables per a determinats cultius especí-
fics, encara que aquests organismes no siguin endèmics 
ni estiguin establerts a la Comunitat, i que s’hagi recone-
gut així per procediment comunitari.

Es considera que un organisme nociu està establert en 
una regió quan se’n conegui la presència en aquest lloc i, 
o bé no s’hagin adoptat mesures oficials per eradicar-lo, o 
bé aquestes mesures hagin resultat ineficaces durant un 
període de dos anys consecutius com a mínim.

Els òrgans competents de les comunitats autònomes 
han d’efectuar informes oficials regulars i sistemàtics per 
detectar la presència dels organismes nocius per als quals 
s’ha reconegut la zona protegida. Qualsevol indici de la 
presència d’un d’aquests organismes s’ha de comunicar 
immediatament, i per qualsevol mitjà, escrit o telemàtic 
que permeti tenir-ne constància, a la Direcció General 
d’Agricultura del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció, amb la finalitat que ho notifiqui a la Comissió.

i) Declaracions o mesures oficials: s’entenen per tals 
una declaració o una mesura feta o presa:

1r Per representants de l’organització oficial nacio-
nal de protecció de vegetals d’un país tercer o, sota la 
seva responsabilitat, per altres funcionaris tècnicament 
qualificats i degudament autoritzats per aquests organis-
mes, en el cas de declaracions o mesures relacionades 
amb l’emissió de certificats fitosanitaris, de certificats fito-
sanitaris de reexportació, o el seu equivalent electrònic.

2n Per aquests representants o funcionaris públics, o 
per agents qualificats contractats per un dels organismes 
oficials responsables dels estats membres, en tots els 
altres casos, sempre que aquests agents no tinguin inte-
ressos personals en el resultat de les mesures preses i 
satisfacin un nivell mínim de coneixements.

j) Punt d’entrada: lloc pel qual els vegetals, produc-
tes vegetals i altres objectes són introduïts per primera 
vegada al territori duaner de la Comunitat, és a dir: l’aero-
port en el cas de transport aeri, el port en el cas de trans-
port marítim o fluvial, la primera estació en el cas de 
transport ferroviari i, per a totes les altres formes de trans-
port, l’emplaçament de l’oficina de duana responsable de 
la zona o frontera terrestre d’entrada a la Comunitat.

k) Organisme oficial del punt d’entrada: l’organisme 
oficial del qual depengui el punt d’entrada, que a Espanya 
és el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

l) Organisme oficial del punt de destinació: l’orga-
nisme oficial del qual depengui la zona on estigui situada 
l’oficina de duana de destinació.

m) Oficina de duana del punt d’entrada: l’oficina del 
punt d’entrada definida en el paràgraf j).

n) Oficina de duana de destinació: l’oficina de desti-
nació definida en l’apartat 3 de l’article 340 ter del Regla-
ment (CEE) núm. 2454/93 de la Comissió, de 2 de juliol de 
1993, pel qual es fixen determinades disposicions d’apli-
cació del Reglament (CEE) núm. 2913/92 del Consell, pel 
qual s’estableix el Codi duaner comunitari.

ñ) Lot: conjunt d’unitats d’un mateix producte, iden-
tificable per la seva homogeneïtat de composició i origen, 
i inclòs en un enviament determinat.

o) Enviament: determinada quantitat de mercaderies 
emparades per una única documentació, requerida per 
complir les formalitats duaneres, o altres formalitats, com 
ara un certificat fitosanitari o qualsevol altre document o 
distintiu alternatiu; un enviament pot estar compost per 
un o diversos lots.

p) Destinació duanera d’una mercaderia: les destina-
cions duaneres que preveu l’apartat 15 de l’article 4 del 
Reglament (CEE) núm. 2913/92 del Consell, de 12 d’octu-
bre de 1992, pel qual s’aprova el Codi duaner comunitari.

q) Trànsit: el trasllat de productes d’un lloc a un altre 
sota supervisió duanera i dins el territori duaner de la 
Comunitat tal com recull l’article 91 del Reglament (CEE) 
núm. 2913/92 del Consell.

2. Llevat que expressament es disposi el contrari, les 
disposicions d’aquest Reial decret es refereixen a la fusta 
únicament en la mesura que la fusta conservi totalment o 
parcialment la superfície rodona natural, amb escorça o 
sense, o aparegui en forma de plaquetes, partícules, ser-
radures o deixalles de fusta.

Sense perjudici de les disposicions relatives a l’an-
nex V, també fan referència a la fusta que, compleixi o no 
les condicions que preveu el paràgraf anterior, aparegui 
en forma de fustes d’estibar, separadors, palets o material 
d’embalatge utilitzats en el transport de tot tipus de mer-
caderies, sempre que constitueixin un risc fitosanitari.

Article 3. Organismes nocius objecte de quarantena.

1. Els organismes nocius que s’esmenten en els 
annexos I i II es classifiquen de la manera següent:

a) En la secció I de la part A dels annexos I i II s’hi 
inclouen els organismes nocius que no són presents en 
cap part de la Comunitat i són importants per a tota la 
Comunitat.

b) En la secció II de la part A dels annexos I i II s’hi 
inclouen els organismes que són presents a la Comunitat, 
si bé no en són endèmics ni estan establerts en tota la 
Comunitat, però que són importants per a la Comunitat.

c) En la part B dels annexos I i II s’hi inclouen els 
organismes nocius presents o no a la Comunitat, però no 
presents a la zona protegida corresponent descrita i que 
són importants per a la Comunitat.

2. Queda prohibida la introducció al territori nacio-
nal dels organismes nocius que figurin en la part A de 
l’annex I.

3. No s’hi poden introduir els vegetals i productes 
vegetals que estiguin contaminats pels organismes 
nocius enumerats en la part A de l’annex II.

4.  Els apartats 2 i 3, d’acord amb les condicions que, 
si s’escau, estableixi la Comissió, no són aplicables en el 
cas d’una contaminació lleugera de vegetals no destinats 
a la plantació per organismes nocius enumerats en la part 
A dels annexos I i II, o, en el cas que s’estableixin toleràn-
cies apropiades, per als organismes nocius enumerats en 
la secció II de la part A de l’annex II, pel que fa a vegetals 
destinats a la plantació, i determinats amb antelació per 
les autoritats fitosanitàries, d’acord amb la corresponent 
anàlisi de risc fitosanitari.

5. Les prohibicions relatives als apartats 2 i 3 també 
són aplicables a la propagació dels organismes nocius 
considerats en aquest Reial decret, pels mitjans relacio-
nats amb la circulació i moviment dels vegetals, produc-
tes vegetals o altres objectes dins el territori nacional.

6. Queda prohibida la introducció i propagació a les 
zones protegides corresponents del territori nacional:

a) Dels organismes nocius esmentats en la part B de 
l’annex I.

b) Dels vegetals i productes vegetals esmentats en la 
part B de l’annex II quan estiguin contaminats per algun 
dels organismes nocius que s’hi enumeren.
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7. Per a finalitats d’assaig o científiques i per a treballs 
de selecció de varietats no s’aplica el que disposen els 
apartats 2, 3, 5 i 6 si es compleixen les condicions que 
s’estableixin per procediments comunitaris, així com 
tampoc les disposicions aplicables que estableixi la 
Comunitat per a casos diferents dels que estableixen els 
annexos I i II.

Article 4. Vegetals, productes vegetals i altres objectes la 
introducció dels quals queda prohibida.

1. Queda prohibida la introducció al territori nacional 
dels vegetals, productes vegetals i altres objectes que 
figuren en la part A de l’annex III, originaris dels països 
tercers corresponents que s’enumeren en aquesta part de 
l’annex.

2. Queda prohibida la introducció a les zones prote-
gides del territori nacional dels vegetals, productes vege-
tals i altres objectes esmentats en la part B de l’annex III.

3. No s’apliquen els apartats 1 i 2 als treballs duts a 
terme amb finalitats d’assaig o científics ni als treballs de 
selecció de varietats, quan es compleixin les condicions 
que la Comissió estableixi sobre això.

Article 5. Exigències particulars de quarantena.

1. Els vegetals, productes vegetals o altres objectes 
que figurin en la part A de l’annex IV només poden intro-
duir-se i circular dins el territori nacional quan compleixin 
les exigències particulars que figuren en aquesta part de 
l’annex esmentat, sense perjudici de les excepcions que 
estableix l’article 6.9.

2. Els vegetals, productes vegetals o altres objectes 
enumerats en la part B de l’annex IV no poden introduir-se 
ni circular a les zones protegides que s’hi esmentin, llevat 
que compleixin les exigències particulars que s’hi indi-
quen.

3. Els apartats 1 i 2 no s’apliquen al moviment de 
petites quantitats de vegetals, productes vegetals, pro-
ductes alimentaris o pinsos per a animals, destinats a ser 
usats pel seu propietari o pel destinatari, amb finalitats no 
industrials i no comercials, o a ser consumits durant el 
transport, sempre que no hi hagi perill de propagació 
d’organismes nocius.

4. No s’apliquen els apartats 1, 2 i 3 als treballs duts 
a terme amb finalitats d’assaig o científiques ni als tre-
balls de selecció de varietats quan es compleixin les con-
dicions que la Comissió estableixi sobre això.

Article 6. Inspeccions en origen, registres de productors, 
magatzems col·lectius i centres d’expedició.

1. Perquè els vegetals, productes vegetals i altres 
objectes que estiguin enumerats en la part A de l’annex V 
puguin introduir-se en altres estats membres i circular 
dins el territori nacional, tant aquests com els seus enva-
sos s’han d’examinar minuciosament i oficialment en la 
seva totalitat o sobre una mostra representativa, i, quan 
sigui necessari, també s’han d’examinar oficialment els 
vehicles que els transportin, per garantir:

a) Que no estan contaminats pels organismes nocius 
enumerats en la secció II de la part A de l’annex I.

b) Que els vegetals i productes vegetals enumerats 
en la secció II de la part A de l’annex II no estan contami-
nats pels organismes nocius corresponents i que figuren 
en aquesta part de l’annex.

c) Que els vegetals, productes vegetals i altres objec-
tes enumerats en la secció II de la part A de l’annex IV 
compleixin les exigències particulars corresponents i que 
figuren en aquesta part.

2. Perquè els vegetals, productes vegetals i altres 
objectes que estiguin enumerats en la secció II de la part 

A de l’annex V puguin introduir-se i circular en una zona 
protegida particular del territori nacional o de la Comuni-
tat, tant aquests com els seus envasos s’han d’examinar 
minuciosament i oficialment en la seva totalitat, o sobre 
una mostra representativa, i, quan sigui necessari, també 
s’han d’examinar oficialment els vehicles que els trans-
portin, per garantir:

a) Que no estan contaminats pels organismes nocius 
enumerats en la part B de l’annex I, amb relació a la zona 
protegida indicada.

b) Que els vegetals i productes vegetals enumerats 
en la part B de l’annex II no estiguin contaminats pels 
organismes nocius corresponents i que figuren en aquesta 
part de l’annex, relacionats amb la zona protegida indi-
cada.

c) Que els vegetals, productes vegetals i altres objec-
tes enumerats en la part B de l’annex IV compleixin les 
exigències particulars corresponents i que figuren en 
aquesta part de l’annex, relacionades amb la zona prote-
gida indicada.

3. Perquè les llavors esmentades en la part A de l’an-
nex IV puguin introduir-se en altres estats membres de la 
Comunitat i circular dins el territori nacional, s’han d’exa-
minar oficialment per assegurar que compleixen les exi-
gències particulars corresponents que figuren en aquesta 
part de l’annex.

4. Si durant els exàmens efectuats de conformitat 
amb els apartats anteriors es detecten organismes nocius 
dels enumerats en la secció I de la part A dels annexos I i 
II, s’ha de considerar que no compleixen les condicions a 
què fa referència l’article 7.

5. Les disposicions dels apartats anteriors no són 
aplicables a la circulació de vegetals, productes vegetals i 
altres objectes a través d’una zona protegida o a l’exterior 
d’aquesta, pel que fa als organismes nocius o als requisits 
especials enumerats en la part B dels annexos I, II i IV, 
respectivament.

Així mateix, les disposicions dels apartats 1, 2 i 3 no 
s’apliquen al moviment de quantitats petites de vegetals, 
productes vegetals, productes alimentaris o pinsos, desti-
nats a ser usats pel propietari o el destinatari amb finali-
tats no industrials i no comercials o a ser consumits 
durant el transport, sempre que no hi hagi perill de propa-
gació d’organismes nocius.

6. Els controls oficials que preveuen els apartats 1, 2 
i 3 s’han d’efectuar d’acord amb els criteris següents:

a) S’han d’aplicar als vegetals o productes vegetals 
pertinents que el productor hagi cultivat, produït o utilit-
zat, o que per un altre motiu estiguin als seus establi-
ments, així com al mitjà de conreu utilitzat.

b) S’han de dur a terme als establiments i, preferent-
ment, al lloc de producció.

c) S’han d’efectuar regularment, i en el moment ade-
quat, com a mínim un cop l’any i almenys mitjançant 
observació visual, sense perjudici de les exigències parti-
culars que figuren en l’annex IV i en les disposicions apli-
cables que s’estableixin per normativa comunitària.

7. Els productors als quals s’exigeixin els controls 
oficials que preveuen els apartats 1, 2 i 3 estan subjectes 
a les obligacions següents:

a) S’han d’inscriure en un registre oficial establert i 
gestionat per l’organisme oficial responsable de la comu-
nitat autònoma amb un número que en permeti la identi-
ficació. Aquests registres han d’estar a disposició, amb la 
petició prèvia, de la Comissió, del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació i de les comunitats autònomes.

b) Han d’informar immediatament l’organisme ofi-
cial responsable de les inspeccions en origen de qualse-
vol aparició atípica d’organismes nocius o qualsevol ano-
malia o símptoma que afecti els vegetals.
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c) Les que fixin les normes comunitàries.

8. Així mateix, són objecte de registre i, per tant, 
estan subjectes als controls i obligacions que estableixen 
els apartats 6 i 7 els productors de determinats vegetals, 
productes vegetals i altres objectes no enumerats en la 
part A de l’annex V, especificats per les normes comunità-
ries, i els magatzems col·lectius o centres d’expedició 
situats a la zona de producció.

9. En la mesura que no es prevegi la propagació 
d’organismes nocius, es poden eximir:

a) De la inscripció en el registre que estableixen els 
apartats 7 i 8, els petits productors o transformadors la 
producció i venda totals de vegetals, productes vegetals i 
altres objectes pertinents dels quals es destinin, per a la 
seva utilització final, a persones que no estiguin professi-
onalment involucrades en la producció de vegetals en el 
mercat local (circulació local).

b) Del control oficial que exigeixen els apartats 1 a 3, 
la circulació local de vegetals, productes vegetals i altres 
objectes produïts per les persones a les quals s’hagi con-
cedit aquesta exempció.

Article 7. Passaports fitosanitaris.

1. Quan dels controls oficials que preveu l’article 6 es 
comprovi que es compleixen les condicions que hi figu-
ren, s’ha d’expedir un passaport fitosanitari d’acord amb 
les disposicions comunitàries.

No obstant això, no cal expedir un passaport fitosani-
tari per a les llavors esmentades en l’article 6.3 quan es 
garanteixi que els documents expedits d’acord amb les 
disposicions comunitàries aplicables a la comercialització 
de llavors oficialment certificades demostren el compli-
ment dels requisits de l’article 6.3. En aquest cas, aquests 
documents tenen la consideració de passaports fitosani-
taris en el sentit de l’article 2.1.f).

Si els controls no es refereixen a les condicions prò-
pies corresponents a zones protegides, o si es considera 
que aquestes condicions no es compleixen, el passaport 
expedit no és vàlid per a les zones esmentades i, per tant, 
no pot tenir el distintiu reservat per a aquests usos, en 
aplicació de l’article 2.1.f).

2. Els vegetals, productes vegetals i altres objectes:
a) Enumerats en la secció I de la part A de l’annex V, 

així com les llavors que preveu l’article 6.3, no poden cir-
cular dins la Comunitat, excepte localment, d’acord amb 
l’article 6.9, llevat que aquests, els seus embalatges o els 
vehicles que els transportin estiguin proveïts d’un passa-
port fitosanitari, vàlid per al territori corresponent, expedit 
de conformitat amb les disposicions de l’apartat 1.

b) Enumerats en la secció II de la part A de l’annex V, 
així com les llavors que preveu l’article 6.3, no es poden 
introduir en una zona protegida determinada i no hi 
poden circular, llevat que aquests vagin proveïts d’un pas-
saport fitosanitari, vàlid per a aquesta zona, expedit de 
conformitat amb les disposicions de l’apartat 1, i adherit a 
aquests vegetals, productes vegetals i altres objectes, en 
el seu embalatge o en els vehicles de transport. Si es com-
pleixen les condicions que preveu l’article 6.5, respecte a 
la circulació a través de zones protegides, no és aplicable 
aquest paràgraf b).

Les disposicions dels paràgrafs a) i b) anteriors no 
s’apliquen al moviment de petites quantitats de vegetals, 
productes vegetals, productes alimentaris o pinsos per a 
animals, destinats a ser usats pel propietari o el destina-
tari amb finalitats no industrials i no comercials, o a ser 
consumits durant el transport, sempre que no hi hagi cap 
perill de propagació d’organismes nocius.

3. Un passaport fitosanitari, sigui quin sigui l’origen, 
es pot substituir, posteriorment, per un altre, en qualsevol 

lloc del territori nacional, de conformitat amb les disposi-
cions següents:

a) Aquesta substitució només es pot efectuar, o bé 
en cas de divisió de partides, o bé per combinació de 
diverses partides o de parts d’aquestes, o bé per modifi-
cació de la situació fitosanitària de les partides, sense 
perjudici dels requisits especials que preveu l’annex IV, o 
en altres casos específics d’acord amb el que, si s’escau, 
disposin les normes comunitàries.

b) La substitució només es pot efectuar a sol·licitud 
d’una persona física o jurídica, tant si es tracta d’un pro-
ductor com si no, que figuri inscrit en un registre oficial, 
d’acord amb el que disposa l’article 6.7.

c) El passaport de substitució només el pot establir 
l’organisme oficial responsable de la comunitat autònoma 
en què estigui situat l’establiment que sol·licita la substi-
tució i només en el cas en què, des del moment en què el 
productor porta a terme l’enviament, es puguin garantir la 
identitat del producte de què es tracti i l’absència de risc 
d’infeccions ocasionades pels organismes nocius que 
figuren en els annexos I i II.

d) El procediment de substitució s’ha d’ajustar a les 
disposicions que, si s’escau, s’adoptin per normes comu-
nitàries.

e) El passaport de substitució ha d’incloure un distin-
tiu especial, especificat d’acord amb el que, si s’escau, es 
disposi per procediment comunitari, i hi ha de figurar el 
número del productor d’origen i, si hi ha un canvi del seu 
estatus fitosanitari, de l’operador responsable del canvi.

4. No s’han d’expedir passaports fitosanitaris quan, 
vist l’examen que preveuen els apartats 1, 2, 3 i 4 de l’arti-
cle 6, no es consideri que es compleixen les condicions 
que figuren en els apartats esmentats.

5. En els casos especials en què, vistos els resultats 
de l’examen efectuat, s’estableixi que, o bé una part dels 
vegetals o dels productes vegetals cultivats, produïts o 
utilitzats pel productor, o presents en les seves dependèn-
cies per altres motius, o bé una part del mitjà de conreu 
utilitzat, no representa cap risc de propagació d’organis-
mes nocius, no són aplicables a aquesta part les disposi-
cions de l’apartat 4, i es pot utilitzar un passaport fitosani-
tari.

6. Quan en aplicació de l’apartat 4 no es puguin 
estendre passaports fitosanitaris, els vegetals, productes 
vegetals o mitjans de correu afectats han de ser objecte 
d’una o diverses de les mesures oficials següents:

a) Tractament adequat, seguit de l’expedició del pas-
saport fitosanitari apropiat, de conformitat amb l’apar-
tat 1, en cas que es consideri que es compleixen les con-
dicions necessàries, com a conseqüència del tractament 
esmentat.

b) Autorització de circulació, sota control oficial, cap 
a zones on no representin un risc addicional.

c) Autorització de circulació, sota control oficial, cap 
a determinats llocs per transformar-los industrialment.

d) Destrucció.

7. En cas que en un establiment s’apliquin les dispo-
sicions de l’apartat 4, s’han de suspendre totalment o 
parcialment les activitats del productor en aquest establi-
ment fins que s’hagi comprovat que s’ha eliminat el risc 
de propagació d’organismes nocius. Mentre es mantingui 
aquesta suspensió, no són aplicables les normes refe-
rents a l’expedició de passaports fitosanitaris o de substi-
tució d’aquests.

8. Quant als vegetals, productes vegetals i altres 
objectes a què fa referència l’article 6.8, basant-se en un 
examen oficial efectuat de conformitat amb les disposi-
cions de l’article esmentat, en el cas que es consideri que 
aquests vegetals, productes vegetals i altres objectes no 
estan lliures dels organismes nocius que figuren en els 
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annexos I i II, són aplicables les disposicions incloses en 
els apartats 5, 6 i 7.

Article 8. Controls fitosanitaris.

1. En compliment del que disposa aquest Reial 
decret, especialment l’article 7.2, s’han d’organitzar con-
trols oficials. Aquests controls s’han de dur a terme alea-
tòriament, sense cap discriminació quant a l’origen dels 
vegetals, productes vegetals o altres objectes i d’acord 
amb les normes següents:

a) Controls ocasionals en qualsevol moment i lloc on 
circulin vegetals, productes vegetals o altres objectes,

b) Controls ocasionals a les dependències on es cul-
tivin, produeixin, emmagatzemin o posin a la venda vege-
tals, productes vegetals o altres objectes, així com als 
establiments dels compradors,

c) Controls ocasionals que coincideixin amb qualse-
vol altre control documental que es porti a terme per 
motius no fitosanitaris.

Els controls s’han de dur a terme amb caràcter periò-
dic en unes dependències que han de figurar inscrites en 
un registre oficial de conformitat amb el que disposen 
l’article 6.7 i l’article 12.1.b), i es poden efectuar amb regu-
laritat a les dependències inscrites en el registre esmentat.

Els controls s’han de circumscriure a determinats 
aspectes si hi ha indicis que no s’ha complert una o més 
de les disposicions d’aquest Reial decret.

2. Els compradors mercantils de vegetals, productes 
vegetals o altres objectes, en qualitat d’usuaris finals pro-
fessionalment dedicats a la producció de vegetals, han de 
conservar durant un any com a mínim els passaports fito-
sanitaris corresponents i anotar les seves referències en 
els seus registres. Aquesta obligació afecta els pagesos, 
silvicultors i organismes públics que efectuïn plantacions 
amb espècies vegetals que hagin d’anar acompanyades 
de passaport fitosanitari.

Els inspectors han de tenir accés als vegetals, produc-
tes vegetals o altres objectes en totes les fases de la 
cadena de producció i comercialització. Tenen dret a efec-
tuar qualsevol investigació necessària per als controls 
oficials corresponents, incloses les dels registres i els pas-
saports fitosanitaris.

3. Quan els controls oficials efectuats de conformitat 
amb els apartats anteriors demostrin que els vegetals, 
productes vegetals o altres objectes constitueixen un risc 
de propagació d’organismes nocius, s’han de sotmetre a 
les mesures oficials que preveu l’article 7.6.

Sense perjudici de les notificacions i la informació 
requerides per l’article 16, quan els vegetals, productes 
vegetals o altres objectes procedeixin d’un altre Estat 
membre, els òrgans competents de les comunitats autò-
nomes han de notificar immediatament al Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació els resultats obtinguts i 
les mesures oficials que projectin adoptar o que hagin 
adoptat, perquè els notifiqui a la Comissió i a l’Estat mem-
bre origen de l’enviament.

Article 9. Inspeccions i certificats fitosanitaris d’exporta-
ció i reexportació a països tercers.

1. Quan, basant-se en exàmens oficials i minuciosos 
dels vegetals, productes vegetals o altres objectes, o bé 
fets sobre tots o sobre una mostra representativa, i, quan 
sigui necessari, dels embalatges, vehicles que els trans-
portin o, si s’escau, per proves documentals, es consideri 
que es compleixen les exigències fitosanitàries del país 
de destinació, es pot expedir un certificat fitosanitari en 
un exemplar únic d’acord amb el model que figura en 
l’annex VI.a), emplenat, excepte pel que fa al segell i a la 
signatura, en lletres majúscules o a màquina i d’acord 
amb les instruccions següents:

a) S’hi ha d’indicar el nom botànic dels vegetals en 
caràcters llatins.

b) Les alteracions o ratllades no certificades invali-
den el certificat.

c) Les possibles còpies del certificat només s’han 
d’expedir amb la indicació «còpia» o «duplicat» impresa o 
estampillada.

d) El certificat fitosanitari no té validesa si ha estat 
expedit amb més de 14 dies d’antelació a la data en la 
qual els vegetals, productes vegetals o altres objectes 
surtin cap el país de destinació.

2. Sempre que no es presenti un dels casos que pre-
veu l’apartat 3, els vegetals, productes vegetals i altres 
objectes que hagin estat introduïts al territori nacional 
procedents d’un país tercer, que estiguin destinats a ser 
introduïts en un altre país tercer amb exigències fitosani-
tàries equivalents i que no hagin estat exposats a cap risc 
fitosanitari, estan dispensats d’un nou examen que com-
pleixi el que exposa l’apartat 1 si porten un certificat fito-
sanitari del país d’origen.

3. Quan els vegetals, productes vegetals o altres 
objectes procedents d’un país tercer hagin sofert un frac-
cionament, emmagatzematge o una modificació de l’en-
vàs i a continuació es destinin a ser introduïts en un altre 
país tercer amb exigències fitosanitàries equivalents, no 
cal procedir a un nou examen que compleixi el que dis-
posa l’apartat 1 si oficialment es comprova que aquests 
productes no han sofert cap risc fitosanitari que posi en 
dubte l’observació de les condicions enumerades en 
l’apartat 1.

4. En els casos que preveuen els apartats 2 i 3 s’ha 
d’expedir un certificat fitosanitari de reexportació en un 
exemplar únic, d’acord amb el model de l’annex VI.b) i 
seguint les instruccions que indica l’apartat 1 per a l’expe-
dició del certificat fitosanitari.

A aquest certificat fitosanitari de reexportació s’hi ha 
d’adjuntar el certificat fitosanitari del país d’origen o la 
seva còpia certificada.

Article 10. Vegetals, productes vegetals i altres objectes 
procedents de països tercers.

1. Sense perjudici del que disposen l’article 3.4 i els 
apartats 1, 2, 3 i 4 de l’article 12, dels requisits i condicions 
específics establerts en les excepcions adoptades d’acord 
amb l’article 15.1, en les mesures d’equivalència adopta-
des d’acord amb l’article 15.2, o en mesures d’emergència 
adoptades d’acord amb l’article 16, i dels acords especí-
fics subscrits en assumptes coberts per aquest article 
entre la Comunitat i un o més tercers països, els vegetals, 
productes vegetals o altres objectes enumerats en la part B 
de l’annex V que procedeixin d’un país tercer i siguin 
introduïts al territori espanyol, des del moment de la seva 
entrada, han d’estar sota supervisió duanera d’acord amb 
l’article 37.1 del Codi duaner comunitari i també sota la 
supervisió de la Direcció General d’Agricultura.

Només es poden acollir a un dels règims duaners que 
especifiquen els paràgrafs a), d), e), f) i g) de l’apartat 16 
de l’article 4 del Codi duaner comunitari quan s’hagin dut 
a terme els tràmits que indica l’article 11 d’acord amb el 
que disposa l’article 13.2 i aquests tràmits hagin permès 
concloure, en la mesura que sigui possible:

a) Que els vegetals, productes vegetals o altres 
objectes no estan contaminats pels organismes nocius 
enumerats en la part A de l’annex I, i, en el cas dels vege-
tals o productes vegetals enumerats en la part A de l’an-
nex II, que no estan contaminats pels organismes nocius 
indicats en aquest annex, i, en el cas dels vegetals, pro-
ductes vegetals o altres objectes enumerats en la part A 
de l’annex IV, que compleixen els requisits especials per-
tinents que indica aquest annex o, quan sigui aplicable, 
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l’opció declarada en el certificat d’acord amb l’arti-
cle 11.4.b), i

b) Que els vegetals, productes vegetals o altres 
objectes van acompanyats de l’exemplar original del 
«certificat fitosanitari» o «certificat fitosanitari per a la 
reexportació» expedit d’acord amb el que disposa l’article 
11.3 i 4 o, quan així escaigui, que l’original dels documents 
alternatius o marques especificats i autoritzats en les dis-
posicions aplicables acompanyi l’objecte de què es tracti 
o hi vagi annex o hi estigui col·locat. Aquests certificats 
s’han d’expedir d’acord amb els models indicats en l’an-
nex VI.c) per al certificat fitosanitari, o en l’annex VI.d) per 
al certificat fitosanitari de reexportació. No obstant això, 
fins al 31 de desembre de 2009 s’accepten certificats 
expedits segons els models que recullen els paràgrafs e) i 
f) de l’annex VI.

Es pot reconèixer la certificació electrònica sempre 
que es compleixin les respectives condicions detallades 
que estableixen les disposicions comunitàries aplicables.

També es poden reconèixer les còpies certificades ofi-
cials en casos excepcionals, que es detallen en les dispo-
sicions comunitàries aplicables.

El que disposa aquest apartat s’entén sense perjudici de 
les excepcions que estableixen les normes comunitàries.

2. En el cas dels vegetals, productes vegetals o altres 
objectes destinats a una zona protegida, respecte dels 
organismes nocius i dels requisits especials que s’enume-
ren en la part B de l’annex I, en la part B de l’annex II i en 
la part B de l’annex IV, respectivament, l’apartat 1 s’ha 
d’aplicar per a la zona protegida esmentada.

3. Els vegetals, productes vegetals o altres objectes 
no enumerats en els apartats 1 i 2 que procedeixin d’un 
país tercer i siguin introduïts al territori duaner nacional, 
des del moment de la seva entrada, poden quedar sotme-
sos a supervisió per part de la Direcció General d’Agricul-
tura pel que fa a l’apartat 1.a). Aquests vegetals, productes 
vegetals o altres objectes inclouen la fusta en la forma de 
fusta per a embalatge, travessers, palets i altres materials 
d’embalatge, que es fan servir en la pràctica en el trans-
port de tot tipus d’objectes.

Els vegetals, productes vegetals o altres objectes cor-
responents han de romandre sota la supervisió a què es 
refereix l’apartat 1 fins que concloguin els tràmits perti-
nents i aquests tràmits, en la mesura que es pugui deter-
minar, permetin comprovar que compleixen les disposi-
cions pertinents que estableix aquest Reial decret o 
establerts d’acord amb aquest.

4. Sense perjudici del que disposa la l’article 13.2.a), 
si hi ha un risc de propagació d’organismes nocius, els 
estats membres han d’aplicar els apartats 1, 2 i 3 als vege-
tals, productes vegetals o altres objectes la destinació 
duanera dels quals sigui una de les que especifiquen els 
paràgrafs b), c), d) i e) de l’apartat 15 de l’article 4 del 
Codi duaner comunitari, o que estiguin subjectes als pro-
cediments duaners als quals es refereixen els paràgrafs b) 
i c) de l’apartat 16 de l’article 4 del Codi esmentat.

Article 11. Inspecció fitosanitària de vegetals, productes 
vegetals i altres objectes procedents de països tercers.

1. Els tràmits indicats en l’article 10.1 consisteixen en 
inspeccions meticuloses, per part dels inspectors fitosani-
taris dels punts d’entrada sota la responsabilitat del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’almenys:

a) Cada enviament respecte al qual es declari en els 
tràmits duaners que consisteix en vegetals, productes 
vegetals o altres objectes, o que en conté, dels esmentats 
en els apartats 1, 2 o 3 de l’article 10 en les condicions 
respectives, o

b) En el cas dels enviaments compostos de diferents 
lots, es declari en els tràmits duaners respecte a cada lot 

que consisteix en aquests vegetals, productes vegetals o 
altres objectes, o que en conté.

Les inspeccions han de determinar:
1r Si l’enviament o lot va acompanyat dels certifi-

cats, documents alternatius o marques exigits, segons 
especifica l’article 10.1.b) (controls documentals).

2n Si l’enviament o lot (tot o en una o més mostres 
representatives d’aquest) consisteix en els vegetals, pro-
ductes vegetals o altres objectes declarats en els docu-
ments exigits (controls d’identitat), o en conté, i

3r Si l’enviament o lot (tot o en una o més mostres 
representatives d’aquest, inclosos l’envàs i, quan escai-
gui, els vehicles de transport) o el material d’envàs de 
fusta compleixen els requisits que estableix aquest Reial 
decret, especificats en l’article 10.1.a) (controls fitosanita-
ris) i si s’aplica l’apartat 2 de l’article 16.

2. Els controls d’identitat i fitosanitaris s’han de dur 
a terme amb freqüència reduïda si:

a) Les activitats d’inspecció dels vegetals, productes 
vegetals o altres objectes remesos en l’enviament o lot ja 
han estat efectuades al país tercer de procedència de con-
formitat amb els acords de caràcter tècnic comunitaris, o

b) Si els vegetals, productes vegetals o altres objec-
tes de l’enviament o lot figuren en les disposicions aplica-
bles comunitàries, o

c) Si els vegetals, productes vegetals o altres objec-
tes de l’enviament o lot procedeixen d’un país tercer res-
pecte del qual hi ha disposicions en matèria de controls 
d’identitat i fitosanitaris amb freqüència reduïda en els 
acords internacionals de caràcter general, que incloguin 
aspectes fitosanitaris, establerts entre la Comunitat i un 
país tercer sobre la base del principi de reciprocitat, o de 
conformitat amb els acords esmentats.

No s’han d’aplicar els controls d’identitat i fitosanitaris 
amb freqüència reduïda llevat que hi hagi raons de pes 
per creure que no es compleixen els requisits que esta-
bleix aquest Reial decret.

D’acord amb el procediment comunitari corresponent, 
els controls fitosanitaris també es poden portar a terme 
amb freqüència reduïda si hi ha proves, basades en l’ex-
periència adquirida en ocasió d’anteriors introduccions 
de material del mateix origen a la Comunitat i confirma-
des per tots els estats membres interessats, que permetin 
creure que els vegetals, productes vegetals o altres objec-
tes de l’enviament o lot compleixen els requisits que esta-
bleix aquest Reial decret, sempre que es compleixin les 
condicions especificades en les disposicions aplicables 
d’acord amb l’apartat 5.c).

3. El «certificat fitosanitari» o el «certificat fitosanitari 
per a la reexportació» indicat en l’article 9.1.b) s’ha d’ha-
ver expedit almenys en idioma espanyol o en una de les 
llengües oficials de la Comunitat i en compliment de les 
disposicions legals o reglamentàries del país tercer d’ex-
portació o reexportació, les quals al seu torn s’han d’ha-
ver aprovat en compliment del que disposa la Convenció 
Internacional de Protecció Fitosanitaria, CIPF, indepen-
dentment de si el país n’és part contractant o no.

El certificat no s’ha d’haver expedit més de 14 dies 
abans de la data en què els vegetals, productes vegetals o 
altres objectes als quals es refereixi hagin sortit del país 
tercer d’expedició d’aquell.

El certificat ha de contenir la informació indicada en el 
model que figura en l’annex de la CIPF, amb independèn-
cia del seu format.

Ha de seguir un dels models determinats per la 
Comissió d’acord amb l’apartat 4 i l’han d’expedir les 
autoritats habilitades per a aquesta finalitat per les dispo-
sicions legals o reglamentàries del país tercer de què es 
tracti i notificades, d’acord amb el que disposa la CIPF, al 
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director general de la FAO o, en el cas dels tercers països 
que no són part de la CIPF, a la Comissió.

4. L’expedició dels certificats fitosanitaris s’ha d’ajus-
tar a les disposicions següents:

a) Sense perjudici del que disposa l’article 15.2, els 
certificats corresponents als vegetals, productes vegetals 
o altres objectes enumerats en la secció I de la part A de 
l’annex IV o en la part B han d’especificar, quan així escai-
gui, en l’apartat «Declaració addicional», quin requisit 
especial dels indicats com a alternatius en la posició cor-
responent de les diferents parts de l’annex IV es compleix. 
Aquesta informació s’ha de facilitar mitjançant referència 
al punt pertinent de l’annex IV.

b) En el cas dels vegetals, productes vegetals o altres 
objectes als quals s’apliquin els requisits especials que 
estableixen la part A o la part B de l’annex IV, el «certificat 
fitosanitari» oficial indicat en l’article 9.1.b) s’ha d’haver 
expedit al país tercer del qual siguin originaris els vege-
tals, productes vegetals o altres objectes («país d’ori-
gen»).

c) No obstant això, en cas que els requisits especials 
corresponents també es puguin complir en llocs diferents 
del d’origen o quan no correspongui aplicar requisits 
especials, el «certificat fitosanitari» es pot haver expedit al 
país tercer del qual procedeixen els vegetals, productes 
vegetals o altres objectes («país de procedència»).

Article 12. Inspecció fitosanitària de vegetals, productes 
vegetals i altres objectes procedents de països tercers, 
no declarats com a tals.

1. Els enviaments o lots procedents de tercers països 
respecte als quals no s’hagi declarat en els tràmits dua-
ners que consisteixin totalment o parcialment en vege-
tals, productes vegetals o altres objectes enumerats en la 
part B de l’annex V també s’han de sotmetre a inspecció 
per part dels inspectors fitosanitaris del punt d’entrada 
sota la responsabilitat del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, quan hi hagi raons fundades per creure que 
els esmentats vegetals, productes vegetals o altres objec-
tes estiguin en els enviaments o lots.

Si en una inspecció duanera es revela que un envia-
ment o lot procedent d’un país tercer consisteix totalment 
o parcialment en vegetals, productes vegetals o altres 
objectes enumerats en la part B de l’annex V no declarats, 
l’oficina de duanes que va realitzar la inspecció ha d’infor-
mar immediatament l’organisme oficial del punt d’en-
trada, d’acord amb la cooperació a què es refereix l’article 
13.4, en funció de les notificacions efectuades a la Comis-
sió i als altres estats membres de la llista de llocs desig-
nats com a punts d’entrada.

Si després de la inspecció persisteixen dubtes sobre la 
identitat de la mercaderia, en particular pel que fa al 
gènere, espècie vegetal o de producte vegetal o origen, 
s’ha de considerar que l’enviament conté vegetals, pro-
ductes vegetals o altres objectes enumerats en la part B 
de l’annex V.

2. Sempre que no hi hagi perill de propagació d’or-
ganismes nocius a la Comunitat:

a) No s’ha d’aplicar l’article 10.1 a l’entrada al terri-
tori nacional dels vegetals, productes vegetals o altres 
objectes que es transportin d’un punt a un altre de la 
Comunitat passant pel territori d’un país tercer, sense cap 
canvi en la seva situació duanera (trànsit intern).

b) No s’ha d’aplicar l’article 10.1 ni l’article 4.1 a l’en-
trada al territori nacional de vegetals, productes vegetals 
o altres objectes que es transportin d’un punt a un altre de 
la Comunitat passant pel seu territori d’acord amb els 
procediments duaners adequats, sense cap canvi en la 
seva situació duanera.

3. Sense perjudici del que disposa l’article 4 pel que 
fa a l’annex III i sempre que no hi hagi perill de propagació 
d’organismes nocius a la Comunitat, no cal aplicar l’arti-
cle 10.1 a l’entrada al territori nacional de petites quanti-
tats de vegetals, productes vegetals, productes alimenta-
ris o pinsos en la mesura que s’hagin fabricat a partir de 
vegetals o de productes vegetals, destinats a ser usats 
amb finalitats no industrials ni comercials pel seu propie-
tari o destinatari, o a ser consumits durant el transport.

4. No s’ha d’aplicar l’article 10.1, en les condicions 
especificades, a l’entrada al territori nacional de vegetals, 
productes vegetals o altres objectes per al seu ús en assa-
jos, amb finalitats científiques o per a treballs de selecció 
varietal.

Article 13. Tràmits per a la importació de vegetals, pro-
ductes vegetals i altres objectes.

1. Els tràmits previs a les inspeccions de vegetals, 
productes vegetals i altres objectes s’han d’adequar a les 
regles següents:

a) Els tràmits que indica l’article 11.1, les inspeccions 
que preveu l’article 12.1 i els controls del compliment del 
que disposa l’article 4 pel que fa a l’annex III s’han de dur 
a terme tal com especifica l’apartat 2, en relació amb els 
tràmits requerits per acollir-se a un règim duaner, d’acord 
amb el que preveuen l’apartat 1 de l’article 10 o el seu 
apartat 4.

b) Els importadors de vegetals o productes vegetals 
o altres objectes dels enumerats en la part B de l’annex V, 
siguin productors o no, s’han d’inscriure en un registre 
oficial, amb un número de registre oficial. A més, se’ls ha 
d’aplicar el que disposa l’article 6.7.

c) Els importadors, o els seus representants duaners, 
d’enviaments que consisteixin en vegetals, productes 
vegetals o altres objectes enumerats en la part B de l’an-
nex V, o que els continguin, han de fer referència almenys 
en un dels documents requerits per acollir-se a un règim 
duaner, tal com preveuen l’apartat 1 de l’article 10 o el seu 
apartat 4, a la composició de l’enviament mitjançant la 
informació següent:

1r Referència al tipus de vegetals, productes vege-
tals o altres objectes, mitjançant el codi de l’«aranzel inte-
grat de les Comunitats Europees» (Taric).

2n Frase: «Enviament que conté productes d’interès 
fitosanitari», o qualsevol altre marcatge equivalent acor-
dat entre el despatx de duana del punt de l’entrada i l’or-
ganisme oficial del qual depèn el punt d’entrada.

3r Els números de referència de la documentació 
fitosanitària exigida.

4t El número de registre oficial de l’importador, tal 
com indica el paràgraf b).

Les autoritats aeroportuàries, les autoritats portuàries, 
els importadors o altres agents, segons hagin convingut 
entre si, en el moment que estiguin al corrent de l’arri-
bada imminent d’aquests enviaments, ho han de comuni-
car per endavant a l’oficina de duana del punt d’entrada i 
als serveis d’inspecció de l’organisme oficial responsable 
del punt d’entrada.

2. Les inspeccions de vegetals, productes vegetals i 
altres objectes s’han d’ajustar a les regles següents:

a) Els inspectors fitosanitaris del punt d’entrada sota 
la responsabilitat del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació han d’efectuar els controls documentals, les 
inspeccions que preveu l’article 12.1 i els controls del com-
pliment del que disposa l’article 4 pel que fa a l’annex III.

b) Els controls d’identitat i els controls fitosanitaris, 
sense perjudici del que disposen els paràgrafs c) i d), els 
han de dur a terme els inspectors fitosanitaris del punt 
d’entrada sota la responsabilitat del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació en connexió amb els tràmits 
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duaners requerits per aplicar un règim duaner, previstos 
en l’apartat 1 o l’apartat 4 de l’article 10, i, o bé al mateix 
lloc en què es facin els tràmits esmentats, o bé en les 
instal·lacions del punt d’entrada o de qualsevol altre lloc 
pròxim, designat o aprovat per les autoritats duaneres i 
pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, llevat del 
lloc en destinació tal com especifica el paràgraf d).

c) No obstant això, en cas de trànsit de mercaderies 
no comunitàries, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, d’acord amb l’organisme oficial responsable 
d’un altre Estat membre, pot decidir que tots o part dels 
controls d’identitat o fitosanitaris siguin realitzats en des-
tinació. Si no hi ha aquest acord, el control d’identitat o el 
control fitosanitari els han de dur a terme totalment els 
inspectors fitosanitaris del punt d’entrada sota la responsa-
bilitat del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació en 
qualsevol dels llocs que especifica el paràgraf b) anterior.

d) Els casos i les circumstàncies en què els controls 
d’identitat i els controls fitosanitaris es poden portar a 
terme al lloc de destinació els han de determinar les nor-
mes comunitàries.

e) En qualsevol cas, els controls fitosanitaris es consi-
deren part integrant dels tràmits esmentats en l’article 10.1.

3. Els originals respectius o els suports electrònics 
dels certificats o dels documents alternatius, excepte les 
marques, a què es refereix l’article 10.1.b), que es presen-
ten als serveis d’inspecció dels punts d’entrada, dels con-
trols documentals d’acord amb el que disposa l’article 
11.1.1r, han de portar el «visat» d’aquests, amb la inspec-
ció prèvia, juntament amb la seva denominació i la data 
de presentació del document.

4. Les relacions dels punts d’entrada a Espanya per 
als vegetals, productes vegetals o altres objectes, inclosos 
en la part B de l’annex V, són els esmentats en l’annex VIII.

5. Dins els límits establerts pels crèdits disponibles 
per a aquestes finalitats, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació pot efectuar les inversions necessàries per 
reforçar les infraestructures d’inspecció i sol·licitar la par-
ticipació financera de la Comunitat en les inversions rela-
cionades amb els controls fitosanitaris portats de confor-
mitat amb els paràgrafs b) i c) de l’apartat 2, quan es 
compleixin les condicions mínimes fixades per disposi-
cions comunitàries.

6. Les disposicions dels apartats 1 i 3 de l’article 7 
s’apliquen mutatis mutandis als vegetals, productes 
vegetals o altres objectes esmentats en l’article 10, sem-
pre que estiguin inclosos en la part A de l’annex V, i que, 
d’acord amb els tràmits als quals es refereix l’article 10.1, 
es consideri que es compleixen les condicions que s’hi 
estableixen.

7. Quan, d’acord amb els tràmits als quals es refereix 
l’article 10.1, no es consideri que es compleixen les condi-
cions que s’hi estableixen, s’han d’adoptar immediata-
ment una o diverses de les mesures oficials següents:

a) Denegació d’entrada al territori nacional de tot o 
d’una part de l’enviament.

b) Trasllat, sota supervisió dels serveis d’inspecció 
fitosanitària dels punts d’entrada, d’acord amb els proce-
diments duaners apropiats, durant el seu pas pel territori 
espanyol, a una destinació fora de la Comunitat.

c) Separació del material infectat o infestat de la 
resta de l’enviament.

d) Destrucció.
e) Imposició d’un període de quarantena fins que els 

resultats dels exàmens o proves oficials estiguin disponi-
bles.

f) Excepcionalment i només en circumstàncies espe-
cífiques, tractament apropiat quan el Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació consideri que, com a resultat del 
tractament esmentat, es poden complir les condicions i 
que s’ha evitat el risc de dispersió d’organismes nocius; la 
decisió del tractament apropiat també es pot adoptar res-

pecte d’organismes nocius que no figurin en la llista de 
l’annex I o de l’annex II.

En el cas de la denegació que preveu el paràgraf a), 
del trasllat a una destinació fora de la Comunitat esmentat 
en el paràgraf b) o de la separació a què es refereix el 
paràgraf c), els inspectors fitosanitaris del punt d’entrada 
sota la responsabilitat del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació han d’anul·lar els certificats fitosanitaris o els 
certificats fitosanitaris de reexportació o qualsevol altre 
document que s’hagi presentat quan els vegetals, els pro-
ductes vegetals o altres objectes s’hagin presentat per 
introduir-los al territori nacional. Després d’anul·lar-los, 
aquests certificats o documents han de portar en un lloc 
clarament visible de l’anvers un segell triangular de color 
vermell amb la indicació «certificat anul·lat» o «document 
anul·lat», estampat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, juntament amb la seva denominació i les dates 
de denegació, d’inici del trasllat a una destinació fora de 
la Comunitat, o de separació. Aquesta indicació ha d’estar 
inscrita en lletres majúscules i en idioma espanyol, i el 
seu model figura en l’annex VII.

8. Sense perjudici de les notificacions i la informació 
requerides en virtut de l’article 16, el Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació ha d’informar el servei fitosani-
tari del país tercer d’origen o el país tercer remitent i la 
Comissió sobre tots els casos en què s’hagin interceptat 
vegetals, productes vegetals o altres objectes procedents 
del país tercer de què es tracti perquè no compleixen els 
requisits fitosanitaris, i els motius de la intercepció, sense 
perjudici de les mesures que el Ministeri hagi adoptat o 
pugui adoptar respecte de l’enviament interceptat. 
Aquesta informació s’ha de facilitar com més aviat millor 
de manera que els serveis fitosanitaris interessats i, quan 
així escaigui, la Comissió, puguin estudiar el cas amb 
vista a adoptar les mesures adequades per evitar que es 
tornin a presentar casos similars.

Article 14. Model de certificats fitosanitaris.

El format dels «certificats fitosanitaris» i «certificats 
fitosanitaris de reexportació», expedits per Espanya, 
d’acord amb la CIPF, s’ha d’ajustar als models normalitzats 
que figuren respectivament en els annexos VI.a) i VI.b).

Article 15. Excepcions a les quarantenes fitosanitàries.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a pro-
posta de les comunitats autònomes o per pròpia inicia-
tiva, pot sol·licitar de la Comissió excepcions al que dis-
posen:

a) Els apartats 1 i 2 de l’article 4 respecte de les parts 
A i B de l’annex III, sense perjudici del que estableix 
l’apartat 3 de l’article 4.

b) Els apartats 1 i 2 de l’article 5 i el tercer supòsit de 
l’article 10.1.a), respecte dels requisits a què es refereixen la 
secció I de la part A de l’annex IV i la part B de l’annex IV.

c) L’article 10.1.b), en el cas de la fusta quan es donin 
les salvaguardes equivalents mitjançant una altra docu-
mentació o marcatge, sempre que s’estableixi que no es 
pot témer una propagació d’organismes nocius mitjan-
çant un o diversos dels factors següents:

1r L’origen dels vegetals o productes vegetals.
2n Un tractament apropiat.
3r Precaucions especials per a la utilització dels 

vegetals o productes vegetals.

Article 16. Mesures de salvaguarda.

1. Els òrgans competents de les comunitats autòno-
mes han de notificar per escrit immediatament al Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i el Ministeri a la 
Comissió i als altres estats membres, a través de la via 
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corresponent, qualsevol presència al seu territori d’orga-
nismes nocius dels enumerats en la secció I de la part A 
de l’annex I o en la secció I de la part A de l’annex II o 
qualsevol aparició, en una part del seu territori en què la 
seva presència no sigui coneguda, de qualsevol dels 
organismes nocius enumerats en la secció II de la part A 
de l’annex I, en la part B de l’annex I, en la secció II de la 
part A de l’annex II o en la part B de l’annex II.

S’han d’adoptar totes les mesures necessàries per a 
l’eradicació o, si aquesta no és possible, l’aïllament de 
l’organisme nociu en qüestió. El Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació ha d’informar la Comissió i els altres 
estats membres de les mesures adoptades.

2. Seguint el mateix procediment de l’apartat ante-
rior, s’ha de notificar per escrit a la Comissió i als altres 
estats membres, a través de la via corresponent, l’aparició 
real o sospitosa d’organismes nocius no enumerats en 
l’annex I o l’annex II, la presència dels quals al territori 
nacional sigui desconeguda fins al moment.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació també 
ha d’informar per escrit la Comissió i els altres estats 
membres de les mesures de protecció que s’hagin pres o 
s’hagin de prendre. Aquestes mesures han de ser d’una 
naturalesa que eliminin tot risc de propagació d’aquests 
organismes nocius al territori dels altres estats membres.

3. Pel que fa als enviaments de vegetals, productes 
vegetals o altres objectes procedents de països tercers, 
que presentin un perill imminent d’introducció o propaga-
ció dels organismes que preveuen els apartats 1 i 2, el 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’aplicar 
immediatament les mesures necessàries per protegir 
d’aquest perill el territori de la Comunitat, i n’ha d’infor-
mar la Comissió i els altres estats membres a través de la 
via corresponent.

4. Quan el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció o les comunitats autònomes, en els àmbits respectius 
de competències, considerin que hi ha un perill imminent 
diferent del que preveu l’apartat 3, s’han de notificar per 
escrit immediatament a la Comissió i als altres estats 
membres, a través de la via corresponent, les mesures 
que voldrien que es prenguessin. Si es considera que 
aquestes mesures no s’adopten en un termini adequat 
per evitar la introducció o la propagació d’un organisme 
nociu al territori nacional, es poden adoptar les disposi-
cions provisionals que considerin necessàries, fins que la 
Comissió, si s’escau, adopti les mesures corresponents.

Disposició addicional primera. Obligació de subminis-
trament d’informació.

Entre el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i 
les comunitats autònomes s’han d’establir les vies neces-
sàries de mútua informació per facilitar l’execució de les 
funcions i activitats en l’àmbit de les competències res-
pectives.

Disposició addicional segona. Zones protegides.

En l’annex IX s’hi inclouen les zones de la Comunitat 
Europea que es reconeixen com a zones protegides, res-
pecte als organismes nocius que figuren en la llista de 
l’annex esmentat juntament amb el seu nom, establertes 
en la Directiva 2001/32/CE de la Comissió, de 8 de maig de 
2001, per la qual es reconeixen determinades zones prote-
gides a la Comunitat exposades a riscos fitosanitaris 
específics i es deroga la Directiva 92/76/CEE. Aquest annex 
s’ha de modificar per ordre del ministre d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació per incorporar-hi els canvis originats 
per la modificació comunitària de la llista de zones prote-

gides o pel venciment dels terminis de vigència del reco-
neixement de zona protegida que estableix la Directiva 
2001/32/CE.

Disposició transitòria única. Règim fitosanitari de la 
Comunitat Autònoma de Canàries.

En relació amb les mesures de protecció contra la intro-
ducció a altres zones d’Espanya i als altres estats membres 
d’organismes nocius procedents de les illes Canàries, i 
contra la seva propagació en aquestes illes, no s’hi han 
d’aplicar fins al final d’un període de sis mesos, comptats a 
partir del moment en què entrin en vigor a tots els estats 
membres, les futures disposicions que la Comunitat esta-
bleixi, relatives als annexos I a V, que s’indiquen a continu-
ació: les disposicions de l’article 1.2.a), de l’article 3.5, dels 
apartats 1 i 2 de l’article 4, de l’apartat 1, quant a la circula-
ció dins el territori nacional, i de l’apartat 2 de l’article 5, 
dels apartats 1, 2, 3, 5 i 7, quant a la circulació dins el terri-
tori nacional, i de l’apartat 8 de l’article 6, dels apartats 1 i 2 
de l’article 7, de l’apartat 2 de l’article 10, i del paràgraf b) de 
l’apartat 1 i dels apartats 6 i 7 de l’article 13.

Fins aleshores i sense perjudici de les condicions que 
es puguin establir per protegir la situació fitosanitària exis-
tent a les illes Canàries, i tenint en compte la diversitat de 
condicions agrícoles i ecològiques, es poden adoptar per a 
les illes Canàries les mesures que es justifiquin per motius 
de protecció de l’estat sanitari i de la vida dels vegetals, i 
que s’adaptin a la normativa que preveuen aquest Reial 
decret i les disposicions que, si s’escau, adopti la Comis-
sió.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial 
decret i, en particular, el Reial decret 2071/1993, de 26 de 
novembre, relatiu a les mesures de protecció contra la 
introducció i difusió al territori nacional i de la Comunitat 
Econòmica Europea d’organismes nocius per als vegetals 
o productes vegetals, així com per a l’exportació i trànsit 
cap a països tercers.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa 
l’article 149.1.13a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la 
competència exclusiva en matèria de bases i coordinació 
de la planificació general de l’activitat econòmica. Se n’ex-
ceptua la regulació relativa a intercanvis amb països ter-
cers, que es dicta a l’empara de l’article 149.1.10a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat competència exclusiva 
en matèria de règim duaner i aranzelari i comerç exterior.

Disposició final segona. Facultats de desplegament.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
per dictar, en l’àmbit de les seves competències, les dispo-
sicions necessàries per al desplegament i l’aplicació 
d’aquest Reial decret i, en particular, per adaptar els anne-
xos a les modificacions que s’hi introdueixin mitjançant 
disposicions comunitàries o nacionals i per establir altres 
distintius d’acord amb el que disposa el segon paràgraf de 
l’article 2.f).

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 21 de gener de 2005.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
ELENA ESPINOSA MANGANA 
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ANNEX I 

PART A 

ORGANISMES NOCIUS LA INTRODUCCIÓ I 
PROPAGACIÓ DELS QUALS S’HA DE PROHIBIR A 

TOTS ELS ESTATS MEMBRES 

Secció I 

ORGANISMES NOCIUS DE LA PRESÈNCIA DELS QUALS 
NO ES TÉ CONSTÀNCIA A CAP LLOC DE LA 

COMUNITAT I ELS EFECTES DELS QUALS SÓN 
IMPORTANTS PER A TOTA LA COMUNITAT 

a) Insectes, àcars i nematodes en totes les fases del 
seu desenvolupament 

1. Acleris spp. (espècies no europees) 
2. Amauromyza maculosa (Malloch) 
3. Anomala orientalis Waterhouse 
4. Anoplophora chinensis (Thomson) 
4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky). 
5. Anoplophora malasiaca (Forster) 
6. Arrhenodes minutus Drury 

7. Bemisia tabaci Genn. (poblacions no europees) 
portadores dels virus següents:

a) Bean golden mosaic virus
b) Cowpea mild mottle virus
c) Lettuce infectious yellows virus
d) Pepper mild tigré virus
e) Squash leaf curl virus
f) Euphorbia mosaic virus 
g) Florida tomato virus

8. Cicadellidae (espècies no europees) portadores de la 
malaltia de Pierce (causada per Xylella fastidiosa), com ara:

a) Carneocephala fulgida Nottingham 
b) Draeculacephala minerva Ball 
c) Graphocephala atropunctata (Signoret) 

9. Choristoneura spp. (espècies no europees) 
10. Conotrachelus nenuphar (Herbst) 
10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence 
10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber 
10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata
Mannerheim
10.4. Diabrotica virgifera Le Conte 
11. Heliothis zea (Boddie) 
11.1. Hirschmanniella spp., diferent de Hirschmanniella 
gracilis (de Man) Luc & Goodey 
12. Liriomyza sativae Blanchard 
13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen 
14. Monochamus spp. (espècies no europees) 
15. Myndus crudus Van Duzee 
16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen 
16.1. Naupactus leucoloma Boheman 
17. Premnotrypes spp. (espècies no europees) 
18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) 
19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) 
20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee) 
21. Spodoptera eridania (Cramer) 
22. Spodoptera frugiperda (Smith) 

23. Spodoptera litura (Fabricus) 
24. Thrips palmi Karny 
25. Tephritidae (espècies no europees), com ara:

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) 
b) Anastrepha ludens (Loew) 
c) Anastrepha obliqua Macquart 
d) Anastrepha suspensa (Loew) 
e) Dacus ciliatus Loew 
f) Dacus cucurbitae Coquillet 
g) Dacus dorsalis Hendel 
h) Dacus tryoni (Froggatt) 
i) Dacus tsuneonis Miyake 
j) Dacus zonatus Saund. 
k) Epochra canadensis (Loew) 
l) Pardalaspis cyanescens Bezzi 
m) Pardalaspis quinaria Bezzi 
n) Pterandrus rosa (Karsch) 
o) Rhacochlaena japonica Ito 
p) Rhagoletis cingulata (Loew) 
q) Rhagoletis completa Cresson 
r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) 
s) Rhagoletis indifferens Curran 
t) Rhagoletis mendax Curran 
u) Rhagoletis pomonella Walsh 
v) Rhagoletis ribicola Doane 
w) Rhagoletis suavis (Loew) 

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (poblacions no 
europees)
27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo 

b) Bacteris 

1. Xylella fastidiosa (Well et Raju) 

c) Fongs 

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 
2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 
3. Cronartium spp. (espècies no europees) 
4. Endocronartium spp. (espècies no europees) 
5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito 
6. Gymnosporangium spp. (espècies no europees) 
7. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba et Pouzar 
8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis 
9. Monilinia fructicola (Winter) Honey 
10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.
11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson 
12. Phoma andina Turkensteen 
13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. 
14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et 
Boerema
15. Thecaphora solani Barrus 
15.1. Tilletia indica Mitra 
16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers 

d) Virus i organismes afins 

2. Elm phlôem necrosis mycoplasm 

2. Virus i organismes afins de la patata, com ara:

a) Andean potato latent virus
b) Andean potato mottle virus
c) Arracacha virus B, oca strain
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d) Potato black ringspot virus
e) Potato spindle tuber viroid
f) Potato virus T
g) Varietats A, M, S, V, X i Y no europees de virus 
aïllats de la patata (incloses Y°, Yn e Yc); i Potato 
leafrol virus

3. Tobacco ringspot virus

4. Tomato ringspot virus

5. Virus i organismes afins de Cydonia Mill., Fragaria L., 
Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. i Vitis L., 
com ara:

a) Blueberry leaf mottle virus
b) Cherry rasp leaf virus (americà) 
c) Peach mosaic virus (americà) 
d) Peach phony rickettsia
e) Peach rosette mosaic virus
f) Peach rosette mycoplasm
g) Peach X-disease mycoplasm
h) Peach yellows mycoplasm
i) Plum line pattern virus (americà) 
j) Raspberry leaf curl virus (americà)
k) Strawberry latent <<C>> virus
l) Strawberry vein banding virus
m) Strawberry witches'broom mycoplasm
n) Virus, i organismes afins, no europeus de 
Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., 
Pyrus L., Ribes L., Rubus L. i Vitis L. 

6. Virus transmesos per Bemisia tabaci Genn., com ara:
a) Bean golden mosaic virus
b) Cowpea mild mottle virus
c) Lettuce infectious yellows virus
d) Pepper mild tigré virus
e) Squash leaf curl virus
f) Euphorbia mosaic virus
g) Florida tomato virus

e) Vegetals paràsits 

1. Arceuthobium spp. (espècies no europees) 

Secció II 

ORGANISMES NOCIUS DE LA PRESÈNCIA DELS QUALS 
ES TÉ CONSTÀNCIA A LA COMUNITAT I ELS EFECTES 

DELS QUALS SÓN IMPORTANTS PER A TOTA LA 
COMUNITAT

a)   Insectes, àcars i nematodes en totes les fases del
seu desenvolupament 

1.  Globodera pallida (Stone) Behrens 
2.  Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 
3.  Heliothis armigera (Hübner) 
6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (totes les 
poblacions)
6.2. Meloidogyne fallax Karssen 
7. Opogona sacchari (Bojer) 
8. Popilia japonica Newman 
8.1. Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi 
9. Spodoptera littoralis (Boisduval) 

b) Bacteris

1.   Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp.     
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

2.   Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith 

c) Fongs

1.  Melampsora medusae Thümen

2.  Synchytrium endobioticum (Schilhersky) Percival 

d) Virus i organismes afins

1. Apple proliferation mycoplasm 
2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
3. Pear decline mycoplasm 

PART B 

ORGANISMES NOCIUS LA INTRODUCCIÓ I PROPAGACIÓ DELS QUALS S’HAN DE PROHIBIR EN DETERMINADES 
ZONES PROTEGIDES 

a)   Insectes, àcars i nematodes en totes les fases del seu desenvolupament 

Espècies Zones protegides 
1. Bemisia tabaci Genn (poblacions europees) IRL, P (entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira Litoral, Beira 

Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira i Açores), UK, S, FIN 
1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) CY 
2. Globodera pallida (Stone) Behrens FIN, LV, SI, SK 
3. Leptinotarsa decemlineata Say E (Eivissa i Menorca), IRL, CY, M, P (Açores i Madeira), UK, S 

(Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands Län, Halland), 
FIN (districtes d’Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, 
Satakunta)

4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)  IRL i UK (Irlanda del Nord) 
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b) Virus i organismes afins 

Espècies Zones protegides 
1. Beet necrotic yellow vein virus DK, F (Bretanya), FIN, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlanda del Nord).». 
2. Tomato spotted wilt virus S, FIN 

ANNEX II 

PART A 

ORGANISMES NOCIUS LA INTRODUCCIÓ I PROPAGACIÓ DELS QUALS S’HAN DE PROHIBIR A TOTS ELS
ESTATS MEMBRES, SI ES PRESENTEN EN DETERMINATS VEGETALS O PRODUCTES VEGETALS 

Secció I 

ORGANISMES NOCIUS DE LA PRESÈNCIA DELS QUALS NO ES TÉ CONSTÀNCIA A LA COMUNITAT I ELS EFECTES 
DELS QUALS SÓN IMPORTANTS PER A TOTA LA COMUNITAT 

a) Insectes, àcars i nematodes en totes les fases del seu desenvolupament 

Espècies Objecte de contaminació 
1. Aculops fuchsiae Keifer  Vegetals de Fuchsia L., destinats a la plantació, excepte les llavors 
2. Aleurocantus spp.  Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 

híbrids, excepte els fruits i llavors 
3. Anthonomus bisignifer (Schenkling)  Vegetals de Fragaria L., destinats a la plantació, excepte les llavors 
4. Anthonomus signatus (Say)  Vegetals de Fragaria L., destinats a la plantació, excepte les llavors 
5. Aonidella citrina Coquillet  Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 

híbrids, excepte els fruits i llavors 
6. Aphelenchoides besseyi Christie  Llavors d'Oryza spp. (Aphelenchoides besseyi Christie no es presenta a 

Oryza spp. a la Comunitat) 
7. Aschistonyx eppoi Inouye  Vegetals de Juniperus L., excepte els fruits i llavors, originaris de 

països no europeus 
8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buher) 
Nickle et al.

Vegetals d'Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus
L., Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr., excepte els fruits i llavors i fusta de 
coníferes (Coníferes), originaris de països no europeus 

9. Carposina niponensis Walsingham  Vegetals de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L., excepte les 
llavors, originaris de països no europeus 

10. Diaphorina citri Kuway  Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i els seus 
híbrids, i Murraya König, excepte els fruits i llavors 

11. Enarmonia packardi (Zeller)  Vegetals de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L., excepte les 
llavors, originaris de països no europeus 

12. Enarmonia prunivora Walsh  Vegetals de Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. i Rosa
L., per a la plantació, excepte les llavors i fruits de Malus Mill. i Prunus
L., originaris de països no europeus 

13. Eotetranychus lewisi McGregor Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, excepte els fruits i llavors 

15. Grapholita inopinata Heinrich Vegetals de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L., excepte les 
llavors, originaris de països no europeus 

16. Hishomonus phycitis Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, excepte els fruits i llavors 

17. Leucaspis japonica Ckll. Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, excepte els fruits i llavors 

18. Listronotus bonariensis (Kuschel) Llavors de Cruciferae, Gramineae i Trifolium spp., originàries de 
l'Argentina, Austràlia, Bolívia, Xile, Nova Zelanda i Uruguai 

19. Margarodes, espècies no europees, com ara: 
 a) Margarodes vitis (Phillipi) 
 b) Margarodes vredendalensis de Klerk 
 c) Margarodes prieskaensis Jakubski 

Vegetals de Vitis L., excepte els fruits i llavors 

20. Numonia pyrivorella (Matsumura) Vegetals de Pyrus L., excepte les llavors, originaris de països no 
europeus
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Espècies Objecte de contaminació 
21. Oligonychus perditus Pritchard et Baker  Vegetals de Juniperus L., excepte els fruits i llavors, originaris de 

països no europeus 
22. Pissodes spp. (espècies no europees) Vegetals de coníferes (Coníferes), excepte els fruits i llavors, fusta de 

coníferes (Coníferes) amb escorça i escorça aïllada de coníferes 
(Coníferes) originaris de països no europeus 

23. Radopholus citrophilus Huettel Dickson et 
Kaplan

Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, i Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, excepte els fruits i llavors, i vegetals d'Araceae, Marantaceae,
Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, amb arrels o medi de conreu 
unit o adjunt 

24. Saissetia nigra (Nietm.)  Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, excepte els fruits i llavors 

25. Scirtothrips aurantii Faure  Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, excepte les llavors 

26. Scirtothrips dorsalis Hood  Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, excepte els fruits i llavors 

27. Scirtothrips citri (Moultex) Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, excepte les llavors 

28. Scolytidae spp. (espècies no europees) Vegetals de coníferes (Coníferes) de 3 m d'altura mínima, excepte els fruits i 
llavors, fusta de coníferes (Coníferes) amb escorça i escorça aïllada de 
coníferes (Coníferes) originaris de països no europeus

29. Tachypterellus quadrigibbus Say  Vegetals de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L., excepte les 
llavors, originaris de països no europeus 

30. Toxoptera citricida Kirk Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, excepte els fruits i llavors 

31. Trioza erytreae Del Guercio  Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, i Clausena Burm. f., excepte els fruits i llavors 

32. Unaspis citri Comstock  Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, excepte els fruits i llavors 

b) Bacteris 

Espècies Objecte de contaminació 
1. Citrus greening bacterium Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 

híbrids, excepte els fruits i llavors 
2. Citrus variegated chlorosis Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 

híbrids, excepte els fruits i llavors 
3. Erwinia stewartii (Smith) Dye Llavors de Zea mais L. 
4. Xanthomonas campestris (totes les soques 
patògenes per a Citrus) 

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

5. Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) 
Dye i pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye 

Llavors d'Oryza spp. 

c) Fongs

Espècies  Objecte de contaminació 
1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler (patògens 
aïllats no europeus) 

Vegetals de Cydonia Mill., Malus Mill. i Pyrus L. destinats a la plantació, 
excepte les llavors, i originaris de països no europeus 

1.1. Anisogramma anomala (Peck) E. Müller Vegetals de Corylus L., destinats a la plantació, excepte les llavors, 
originaris del Canadà i els Estats Units d’Amèrica 

2. Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx  Vegetals de Prunus L., destinats a la plantació, excepte les llavors 
3. Atropellis spp. Vegetals de Pinus L., excepte els fruits i llavors, escorça aïllada i fusta 

de Pinus L. 
4. Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi Vegetals d'Acer saccharum Marsh, excepte els fruits i llavors, originaris 

de països d'Amèrica del Nord, fusta d'Acer saccharum Marsh., inclosa 
la fusta que no conserva la seva superfície rodona natural, originària de 
països d'Amèrica del Nord 

5. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) 
Deighton

Vegetals de Pinus L., excepte els fruits i llavors, i fusta de Pinus L. 

6. Cercospora angolensis Carv. et Mendes  Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, excepte les llavors 

7. Ciborinia camelliae Kohn Vegetals de Camèlia L., destinats a la plantació, excepte les llavors, i 
originaris de països no europeus 

8. Diaporthe vaccinii Shaer  Vegetals de Vaccinium spp., destinats a la plantació, excepte les llavors
9. Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes Vegetals de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus híbrids, 

excepte els fruits i llavors, i vegetals de Citrus L. i els seus híbrids, 
excepte les llavors i els fruits a excepció dels fruits de Citrus reticulata
Blanc i de Citrus sinensis (L.) Osbeck originaris d'Amèrica del Sud 

10. Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian et 
Maire) Gordon

Vegetals de Phoenix spp., excepte els fruits i llavors 
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Espècies  Objecte de contaminació 
11. Guignardia citricarpa Kiely (totes les soques 
patògenes per a Citrus)

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

12. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto  Vegetals de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L., excepte les 
llavors, originaris de països no europeus 

13. Puccinia pittieriana Hennings Vegetals de Solanaceae, excepte els fruits i llavors 

14. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Vegetals de Pinus L., excepte els fruits i llavors 

15. Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto  Vegetals de Pyrus L., destinats a la plantació, excepte les llavors, 
originaris de països no europeus 

d) Virus i organismes afins 

Espècies Objecte de contaminació 
1. Beet curly top virus (soques no europees)  Vegetals de Beta vulgaris L., destinats a la plantació, excepte les 

llavors
2. Black raspberry latent virus Vegetals de Rubus L., destinats a la plantació 

3. Blight i anàlegs Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, excepte els fruits i llavors 

4. Cadang-Cadang viroid Vegetals de Palmae, destinats a la plantació, excepte les llavors, 
originaris de països no europeus 

5. Cherry leafroll virus Vegetals de Rubus L., destinats a la plantació 
(Cherry leaf roll virus no es presenta a Rubus L. a la Comunitat) 

6. Citrus mosaic virus  Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, excepte els fruits i llavors 

7. Citrus tristeza virus (soques no europees)  Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, excepte els fruits i llavors 

8. Leprosis  Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, excepte els fruits i llavors. 

9. Little cherry pathogen (soques no europees) Vegetals de Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., 
Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., 
Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus
yedoensis Matsum., i els seus híbrids i cultivars, destinats a la 
plantació, excepte les llavors 

10. Naturally spreading psorosis  Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, excepte els fruits i llavors 

11. Palm lethal yellowing mycoplasm  Vegetals de Palmae destinats a la plantació, excepte les llavors, 
originaris de països no europeus 

12. Prunus necrotic ringspot virus Vegetals de Rubus L., destinats a la plantació (Prunus necrotic ringspot 
virus no es presenta a Rubus L. a la Comunitat) 

13. Satsuma dwarf virus  Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, excepte els fruits i llavors 

14. Tatter leaf virus  Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, excepte els fruits i llavors 

15. Witches'broom (MLO)  Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, excepte els fruits i llavors 

Secció II 

ORGANISMES NOCIUS DE LA PRESÈNCIA DELS QUALS ES TÉ CONSTÀNCIA A LA COMUNITAT I ELS EFECTES 
DELS QUALS SÓN IMPORTANTS PER A TOTA LA COMUNITAT 

a)   Insectes, àcars i nematodes, en totes les fases del seu desenvolupament

Espècies Objecte de contaminació 
1. Aphelenchoides besseyi Christie  Vegetals de Fragaria L., destinats a la plantació, excepte les llavors 
2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)  Vegetals de Vitis L., excepte els fruits i llavors 
3. Ditylenchus destructor Thorne  Bulbs de flors i corms de Crocus L., conreats en miniatura i els seus 

híbrids del gènere Gladiolus Tourn. ex L., com Gladiolus callianthus
Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus
ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia
Juss, Tulipa L., destinats a la plantació i tubercles de patata (Solanum
tuberosum L.), destinats a la plantació 
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Espècies Objecte de contaminació 
4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev Llavors i bulbs d'Allium ascalonicum L., Allium cepa L. i Allium 

schoenoprasum L., destinats a la plantació, i vegetals d'Allium porrum
L. destinats a la plantació, bulbs i corms de Camassia Lindl., 
Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston <<Golden Yellow>>, 
Galanthus L. Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene
Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia
Adams, Scilla L., Tulipa L., destinats a la plantació, i llavors de 
Medicago sativa L 

5. Circulifer haematoceps Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, excepte els fruits i llavors 

6. Circulifer tenellus Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, excepte els fruits i llavors 

6.1. Eutetranychus orientalis Klein Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, excepte els fruits i llavors 

7. Radopholus similis (Cobb) Thorne Vegetals d'Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., 
Strelitziaceae,  amb arrels o medi de conreu unit o adjunt 

8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Flors tallades, hortalisses de fulles d'Apium graveolens L., i vegetals 
d'espècies herbàcies, destinats a la plantació excepte:
- bulbs
- corms
- vegetals de la família de Gramineae 
- rizomes
- llavors

9. Liriomyza trifolii (Burgess) Flors tallades, hortalisses de fulles d'Apium graveolens L., i vegetals 
d'espècies herbàcies, destinats a la plantació excepte:
- bulbs
- corms
- vegetals de la família de Gramineae 
- rizomes
- llavors

b) Bacteris

Espècies Objecte de contaminació 
1. Clavibacter michiganensis spp. insidiosus
(McCulloch) Davis et al.

Llavors de Medicago sativa L. 

2. Clavibacter michiganensis spp. michiganensis
(Smith) Davis et al.

Vegetals de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinats 
a la plantació 

3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Vegetals d'Amelanchier Med, Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., 
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., 
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L.i Sorbus
L., destinats a la plantació, excepte les llavors 

4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) 
Dickey  

Vegetals de Dianthus L., destinats a la plantació, excepte les llavors 

5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et 
Burkholder

Vegetals de Dianthus L., destinats a la plantació, excepte les llavors 

6. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et
al.) Young et al.

Vegetals de Prunus persica (L.) Batsch i Prunus persica var nectarina
(Ait.) Maxim, destinats a la plantació, excepte les llavors 

7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) 
Dye  

Llavors de Phaseolus L. 

8. Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye Vegetals de Prunus L., destinats a la plantació, excepte les llavors 
9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
(Doidge) Dye

Vegetals de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., i 
Capsicum spp., destinats a la plantació 

10. Xanthomonas fragariae Kennedy et King  Vegetals de Fragaria L., destinats a la plantació, excepte les llavors 
11. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems 
et al.

Vegetals de Vitis L., excepte els fruits i llavors 

c) Fongs

Espècies Objecte de contaminació 
1. Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter Vegetals de Platanus L., destinats a la plantació, excepte les llavors, i 

fusta de Platanus L., inclosa la fusta que no conserva la seva superfície 
arrodonida natural 

2. Colletotrichum acutatum Simmonds Vegetals de Fragaria L., destinats a la plantació, excepte les llavors 
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Espècies Objecte de contaminació 
3. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr Vegetals de Castanea Mill. i Quercus L., destinats a la plantació, 

excepte les llavors, fusta i escorça aïllada de Castanea Mill. 
4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. 
Arx

Vegetals de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinats a la plantació, 
excepte les llavors 

5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van 
Beyma

Vegetals de Dianthus L., destinats a la plantació, excepte les llavors 

6. Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et 
Gikashvili

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

7. Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae Vegetals de Fragaria L., destinats a la plantació, excepte les llavors 

8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni Llavors de Helianthus annuus L. 
9. Puccinia horiana Hennings Vegetals de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinats a la plantació, 

excepte les llavors 
10. Scirrhia pini Funk et Parker Vegetals de Pinus L., destinats a la plantació, excepte les llavors 
11. Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold Vegetals de Humulus lupulus L., destinats a la plantació, excepte les 

llavors
12. Verticillium dahliae Klebahn Vegetals de Humulus lupulus L., destinats a la plantació, excepte les 

llavors

d) Virus i organismes afins

Espècies Objecte de contaminació 
1. Arabis mosaic virus  Vegetals de Fragaria L. i Rubus L., destinats a la plantació, excepte les 

llavors
2. Beet leaf curl virus Vegetals de Beta vulgaris L., destinats a la plantació, excepte les llavors 
3. Chrysanthemum stunt viroid  Vegetals de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinats a la plantació, 

excepte les llavors 
4. Citrus tristeza virus (soques europees)  Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 

híbrids, excepte els fruits i llavors 
5. Citrus vein enation woody gall Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 

híbrids, excepte els fruits i llavors 
6. Grapevine flavescence dorée MLO  Vegetals de Vitis L., excepte els fruits i llavors 
7. Plum pox virus Vegetals de Prunus L., destinats a la plantació, excepte les llavors 
8. Potato stolbur mycoplasm Vegetals de Solanaceae, destinats a la plantació, excepte les llavors 
9. Raspberry ringspot virus Vegetals de Fragaria L. i Rubus L., destinats a la plantació, excepte les 

llavors
10. Spiroplasma citri Saglio et al. Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus 

híbrids, excepte els fruits i llavors 
11. Strawberry crinkle virus Vegetals de Fragaria L., destinats a la plantació, excepte les llavors 
12. Strawberry latent ringspot virus Vegetals de Fragaria L. i Rubus L., destinats a la plantació, excepte les 

llavors
13. Strawberry mild yellow edge virus Vegetals de Fragaria L., destinats a la plantació, excepte les llavors 
14. Tomato black ring virus Vegetals de Fragaria L. i Rubus L., destinats a la plantació, excepte les 

llavors

15. Tomato spotted wilt virus Vegetals d'Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo
L., Dendranthema (DC.) Des Moul., totes les varietats dels híbrids de 
Nova Guinea Impatiens, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum
(L.) Karsten ex Farw. Nicotiana tabacum L., dels quals es tingui 
constància que s’han de vendre als productors de tabac professionals, 
Solanum melongena L., Solanum tuberosum L., destinats a la 
plantació, excepte les llavors 

16. Tomato yellow leaf curl virus Vegetals de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinats 
a la plantació, excepte les llavors 

PART B 

ORGANISMES NOCIUS LA INTRODUCCIÓ I PROPAGACIÓ DELS QUALS S’HAN DE PROHIBIR EN ALGUNES ZONES 
PROTEGIDES, SI ES PRESENTEN EN DETERMINATS VEGETALS O PRODUCTES VEGETALS 

a)   Insectes, àcars i nematodes, en totes les fases del seu desenvolupament 

Espècies Objecte de contaminació Zones protegides 
1. Anthonomus grandis (Boh.) Llavors i fruits (càpsules) de Gossypium

spp. i cotó sense desmotar 
EL, E (Andalusia, Catalunya, Extrema-
dura, Múrcia, València) 
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Espècies Objecte de contaminació Zones protegides 
2. Cephalcia lariciphila (Klug) Vegetals de Larix Mill., destinats a la 

plantació, excepte les llavors 
IRL, UK (Irlanda del Nord, illa de Man i 
Jersey) 

3. Dendroctonus micans Kugelan Vegetals d'Abies Mill., Larix Mill., Picea
A. Dietr., Pinus L., i Pseudotsuga Carr., 
de més de 3 m d'altura, excepte fruits i 
llavors, fusta de coníferes (Coníferes) 
amb escorça, i escorça aïllada de 
coníferes 

 EL, IRL, UK (*) 

4. Gilphinia hercyniae (Hartig) Vegetals de Picea A. Dietr., destinats a la 
plantació, excepte les llavors 

EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, illa de Man 
i Jersey) 

5. Gonipterus scutellatus Gyll. Vegetals d'Eucalyptus l'Herit., excepte 
els fruits i llavors 

EL, P (Açores). 

6. a) Ips amitinus Eichhof

b) Ips cembrae Heer

c) Ips duplicatus Sahlberg

d) Ips sexdentatus Börner

e) Ips typographus Heer

Vegetals d'Abies Mill., Larix Mill., Picea
A. Dietr., Pinus L., de més de 3 m 
d'altura, excepte fruits i llavors, fusta de 
coníferes (Coníferes) amb escorça, i 
escorça aïllada de coníferes 

Vegetals d'Abies Mill., Larix Mill., Picea
A. Dietr., Pinus L., i Pseudotsuga Carr., 
de més de 3 m d'altura, excepte fruits i 
llavors, fusta de coníferes (Coníferes) 
amb escorça, i escorça aïllada de 
coníferes 

Vegetals d'Abies Mill., Larix Mill., Picea
A. Dietr., Pinus L., de més de 3 m 
d'altura, excepte fruits i llavors, fusta de 
coníferes (Coníferes) amb escorça, i 
escorça aïllada de coníferes 

Vegetals d'Abies Mill., Larix Mill., Picea
A. Dietr., Pinus L., i Pseudotsuga Carr., 
de més de 3 m d'altura, excepte fruits i 
llavors, fusta de coníferes (Coníferes) 
amb escorça, i 
escorça aïllada de coníferes 

Vegetals d'Abies Mill., Larix Mill., Picea
A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., 
de més de 3 m d'altura, excepte fruits i 
llavors, fusta de coníferes (Coníferes) 
amb escorça, i escorça aïllada de 
coníferes 

EL, F (Còrsega), IRL, UK 

EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, illa de 
Man)

EL, IRL, UK 

IRL, CY, UK (Irlanda del Nord, illa de 
Man)

IRL, UK 

9. Sternochetus mangiferae Fabricius  Llavors de Mangífera spp. originàries de 
països tercers 

E (Granada i Màlaga), P (Alentejo, 
Algarve i Madeira) 

10. Thaumetopoea pityocampa (Den. 
et Schiff.)  

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

E (Eivissa) 

(*) «(Escòcia, Irlanda del Nord, Jersey, Anglaterra: els comtats, districtes i entitats unitàries següents: Barnsley, Bath i North East 
Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton i Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire,
Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater
London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway 
Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire,
North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth,
Poole, Portsmouth, Reading, Redcar i Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South 
Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor i Maidenhead,
Wokingham, York, l'illa de Man, l'illa de Wight, les illes Scilly, i les parts següents de comtats, districtes i entitats unitàries: ciutat de Derby: 
la part de l'entitat unitària situada al nord del límit septentrional del límit septentrional de la carretera A52 (T), juntament amb la part de 
l'entitat unitària situada al nord de la carretera A6 (T); Derbyshire: la part del comtat situada al nord del límit septentrional de la carretera 
A52 (T) i la part del comtat situada al nord del límit septentrional de la carretera A6 (T); Gloucestershire: la part del comtat situada a l'est 
del límit oriental de la calçada romana de Fosse Way; Leicestershire: la part del comtat situada a l’est del límit oriental de la calçada 
romana de Fosse Way, juntament amb la part del comtat situada a l’est del límit oriental de la carretera B4114, així com la part del comtat 
situada a l'est de la frontera oriental de l'autopista M1; North Yorkshire: tot el comtat, amb excepció de la part del comtat que comprèn el 
districte de Craven; South Gloucestershire: la part de l'entitat unitària situada al sud del límit meridional de la M4; Staffordshire: la part del 
comtat situada a l’est del límit oriental de la carretera A52 (T) i la part del comtat situada a l’est del límit oriental de la carretera A523; 
Warwickshire: la part del comtat situada a l’est del límit oriental de la calçada romana de Fosse Way; Wiltshire: la part del comtat situada al 
sud del límit meridional de l'autopista M4 i la part del comtat situada a l’est del límit oriental de la calçada romana de Fosse Way)». 
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b) Bacteris

Espècies Objecte de contaminació Zones protegides 
1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. 
flaccumfaciens 
(Hedges) Collins et Jones

Llavors de Phaseolus vulgaris L. i 
Dolichos Jacq. 

EL, E, P 

2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et 
al.

Parts de vegetals, diferents dels fruits, 
llavors i dels destinats a ser plantats, 
però amb inclusió del pol·len actiu per a 
pol·linització d'Amelanchier Med, 
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., 
Crataegus
L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus
Mill., Mespilus L., Photinia davidiana
(Dcne) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus
L. i Sorbus L.

E, F (Còrsega), IRL, I (Abruços; Apúlia; 
Basilicata; Calàbria; Campània; Emília-
Romanya: províncies de Forlì-Cesena, 
Parma, Piacenza i Rímini; Friül-Venècia 
Júlia; Laci; Ligúria; Llombardia; les 
Marques; Molise; Piemont; Sardenya; 
Sicília; Trentino-Alto Adige: províncies 
autònomes de Trento; Toscana; Úmbria; 
Vall d'Aosta; Vèneto: excepte a la 
província de Rovigo els municipis de 
Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta 
Polesine, San Bellino, Badia Polesine, 
Trecenta, Ceneselli, Pontecchio 
Polesine, Arquà Polesine, Costa di 
Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, 
Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle 
Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso 
Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di 
Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, 
Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, 
Salara, i a la província de Pàdua els 
municipis de Castelbaldo, Barbona, 
Piacenza d'Adige, Vescovana, S. 
Urbano, Boara Pisani, Masi, a la 
província de Verona els municipis de 
Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, 
Ronc all'Adige, Villa Bartolomea, 
Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), 
LV, LT, A [Burgenland, Caríntia, Baixa 
Àustria, Tirol (districte administratiu de 
Lienz), Estíria, Viena, P, SI, SK, FIN, UK 
(Irlanda del Nord, illa de Man i illes del 
Canal de la Mànega). 

c) Fongs

Espècies Objecte de contaminació Zones protegides 
1. Glomerella gossypii Edgerton Llavors i fruits (càpsules) de Gossypium

spp.
EL

2. Gremmeniella abietina (Lag.)
Morelet

Vegetals d'Abies Mill., Larix Mill., Picea
A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr., 
destinats a la plantació, excepte les 
llavors

IRL, UK (Irlanda del Nord) 

3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. 
Miller

Vegetals de Populus L., destinats a la 
plantació, excepte les llavors 

IRL, UK (Irlanda del Nord) 

d) Virus i organismes similars 

Espècies Objecte de contaminació Zones protegides 
Citrus tristeza virus (soques 
europees)

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., i els seus híbrids, amb 
fulles i peduncles 

EL, F (Còrsega), I, M i P 
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ANNEX III

PART A 

VEGETALS, PRODUCTES VEGETALS I ALTRES OBJECTES LA INTRODUCCIÓ DELS QUALS S’HA DE PROHIBIR
A TOTS ELS ESTATS MEMBRES 

Descripció País d'origen 
1. Vegetals d'Abies Mill., Cedrus Trewe, Chamaecyparis
Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., 
Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr., excepte els fruits i llavors 

Països no europeus 

2. Vegetals de Castanea Mill. i Quercus L., amb fulles, 
excepte els fruits i llavors 

Països no europeus 

3. Vegetals de Populus L. amb fulles, excepte els fruits i 
llavors

Països nord-americans 

4. Escorça aïllada de Coníferes (Coníferes)  Països no europeus 

5. Escorça aïllada de Castanea Mill.  Països tercers 
6. Escorça aïllada de Quercus L., excepte de Quercus
suber L.

Països nord-americans 

7. Escorça aïllada d'Acer saccharum Marsh.  Països nord-americans 
8. Escorça aïllada de Populus L.  Països del continent americà 
9. Vegetals de Chaenomeles Lidl., Cydonia Mill., Crateagus
L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. i Rosa L., destinats a la 
plantació, excepte els vegetals en repòs desproveïts de 
fulles, flors i fruits 

Països no europeus 

9.1. Vegetals de Photinia Ldl destinats a la plantació, 
excepte els vegetals en repòs desproveïts de fulles, flors i 
fruits 

Estats Units, Xina, Japó, la República de Corea i la República 
Democràtica Popular de Corea 

10. Tubercles de Solanum tuberosum L., patates de 
sembra  

Països tercers, excepte Suïssa 

11. Vegetals de les espècies de Solanum tuberosum L. que 
emeten estolons o tubercles o els seus híbrids, destinats a 
la plantació, excepte els tubercles de Solanum tuberosum
L. que especifica el punt 10 de la part A de l'annex III 

Països tercers 

12. Tubercles de l'espècie de Solanum L. i els seus híbrids, 
excepte els que especifiquen els punts 10 i 11. 

Sense perjudici dels requisits especials aplicables als 
tubercles de patata enumerats en la secció I de la part A de 
l'annex IV, països tercers excepte Algèria, Egipte, Israel, 
Líbia, Marroc, Síria, Suïssa, Tunísia i Turquia, i països tercers 
europeus que s’hagin reconegut com a exempts de 
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann 
et Kotthoff) Davis et al., d’acord amb el procediment previst 
per normativa comunitària, o en què s’hi hagin respectat les 
disposicions declarades equivalents a les comunitàries en 
matèria de lluita contra Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. d’acord 
amb el procediment establert per normativa comunitària. 

13. Vegetals de Solanaceae destinats a la plantació, 
excepte les llavors i els objectes enumerats en els punts 
10, 11 o 12 de la part A de l'annex III 

Països tercers, excepte els europeus i els mediterranis 

14. Terra i medi de conreu com a tal, tot o en part constituït 
per terra o matèries orgàniques sòlides com ara parts de 
vegetals, humus que contingui torba o escorces, diferent 
del constituït tot per torba 

Turquia, Bielorússia, Moldàvia, Rússia, Ucraïna i els països 
tercers que no formen part de l'Europa continental a excepció 
d'Egipte, Israel, Líbia, Marroc i Tunísia 

15. Vegetals de Vitis L., excepte els fruits  Països tercers diferents de Suïssa 
16. Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus
Raf., i els seus híbrids, excepte els fruits i llavors 

Països tercers 

17. Vegetals de Phoenix spp. excepte els fruits i llavors  Algèria i Marroc 
18. Vegetals de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus
L., i els seus híbrids, i de Fragaria L., destinats a la 
plantació, excepte les llavors. 

Sense perjudici de les prohibicions aplicables, si s'escau, als 
vegetals enumerats en el punt 9 de la part A de l'annex III, 
països no europeus que no siguin mediterranis, Austràlia, 
Nova Zelanda, Canadà i els estats continentals d'Estats Units 
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Descripció País d'origen 
19. Vegetals de la família Gramineae, diferents de les 
plantes herbàcies perennes destinades a usos ornamentals 
de les subfamilíes Bambusoideae i Panicoideae, i dels 
gèneres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis,
Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex 
fonda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina
Schreb., Stipa L. i Uniola L., destinats a la plantació, 
excepte les llavors 

Països tercers, excepte els països europeus i països 
mediterranis

PART B 

VEGETALS, PRODUCTES VEGETALS I ALTRES OBJECTES LA INTRODUCCIÓ DELS QUALS S’HA DE PROHIBIR 
 EN DETERMINADES ZONES PROTEGIDES 

Descripció Zones protegides 
1. Sense perjudici de les prohibicions aplicables als 
vegetals que preveuen els punts 9, 9.1 i 18 de la part A de 
l'annex III, quan escaigui, les plantes i pol·len viu per a 
pol·linització de: Amelanchier Med, Chaenomeles Lindl., , 
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., 
Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L., 
diferents de fruits i llavors, originaris de països tercers 
diferents de Suïssa i diferents dels reconeguts com a 
exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., d'acord 
amb el procediment establert per normativa comunitària, o 
en què s'hagin establert zones exemptes de plagues 
d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al. d'acord amb la 
corresponent norma internacional relativa a les mesures 
fitosanitàries reconegudes d’aquesta manera de conformitat 
amb el procediment establert per normativa comunitària. 

E, F (Còrsega), IRL, I (Abruços; Apúlia; Basilicata; Calàbria; 
Campània; Emília-Romanya: províncies de Forlì-Cesena, 
Parma, Piacenza i Rímini; Friül-Venècia Júlia; Laci; Ligúria; 
Llombardia; les Marques; Molise; Piemont; Sardenya; Sicília; 
Trentino-Alto Adige: províncies autònomes de Trento; 
Toscana; Úmbria; Vall d'Aosta; Vèneto: excepte a la província 
de Rovigo, els municipis de Rovigo, Polesella, Villamarzana, 
Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, 
Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di 
Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda 
Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso 
Umbertiano, Castelguglielmo,  Bagnolo di Po, Giacciano con 
Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, 
Salara, i a la província de Pàdua els municipis de 
Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. 
Urbano, Boara Pisani, Masi, i a la província de Verona els 
municipis de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronc 
all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, 
Angiari), A [Burgenland, Caríntia, Baixa Àustria, Tirol (districte 
administratiu de Lienz), Estíria, Viena], P, FIN, UK (Irlanda del 
Nord, illa de Man i illes del Canal de la Mànega).». 

2. Sense perjudici de les prohibicions aplicables als 
vegetals que preveuen els punts 9, 9.1 i 18 de la part A de 
l'annex III, quan escaigui, les plantes i pol·len viu per a 
pol·linització de: Cotoneaster Ehrh i Photinia davidiana
(Dcne.) Cardot, diferents de fruits i llavors, originaris de 
països tercers diferents dels reconeguts com a exempts 
d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., d'acord amb el 
procediment establert per normativa comunitària, o en què 
s'hagin establert zones exemptes de plagues d'Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl et al. d'acord amb la corresponent 
norma internacional relativa a les mesures fitosanitàries 
reconegudes d’aquesta manera de conformitat amb el 
procediment establert per normativa comunitària. 

E, F (Còrsega), IRL, I (Abruços; Apúlia; Basilicata; Calàbria; 
Campània; Emília Romanya: províncies de Forlì-Cesena, 
Parma, Piacenza i Rímini; Friül-Venècia Júlia; Laci; Ligúria; 
Llombardia; les Marques; Molise; Piemont; Sardenya; Sicília; 
Trentino-Alto Adige: províncies autònomes de Trento; 
Toscana; Úmbria; Vall d'Aosta; Vèneto: excepte a la província 
de Rovigo, els municipis de Rovigo, Polesella, Villamarzana, 
Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, 
Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di 
Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda 
Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso 
Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con 
Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, 
Salara, i a la província de Pàdua els municipis de 
Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. 
Urbano, Boara Pisani, Masi, i en la província de Verona els 
municipis de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronc 
all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, 
Angiari), LV, LT, A [Burgenland, Caríntia, Baixa Àustria, Tirol 
(districte administratiu de Lienz), Estíria, Viena], P, SI, SK, 
FIN, UK (Irlanda del Nord, illa de Man i illes del Canal de la 
Mànega).».
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ANNEX IV

PART A 

REQUISITS ESPECIALS QUE HAN D'ESTABLIR ELS ESTATS MEMBRES PER A LA INTRODUCCIÓ
I EL DESPLAÇAMENT DE VEGETALS, PRODUCTES VEGETALS I ALTRES OBJECTES 

 EN TOTS ELS ESTATS MEMBRES 

Secció I 

VEGETALS, PRODUCTES VEGETALS I ALTRES OBJECTES ORIGINARIS DE L'EXTERIOR DE LA COMUNITAT 

Vegetals, productes vegetals i altres objectes Requisits especials 
1.1. Fusta de coníferes (Coníferes), excepte de la Thuja L., 
que no sigui fusta en forma de:
- encenalls, partícules, residus o material de deixalla 
obtinguts totalment o parcialment d'aquestes coníferes 
- calaixos, caixes o bótes 
- palets, caixes palets o altres taulers de càrrega 
- balastos de fusta, separadors i bigues carregadores però 
inclosa la que no conservi la seva superfície arrodonida 
natural, originària del Canadà, Xina, Japó, Corea, Taiwan i 
Estats Units 

S’ha de demostrar gràcies a l'aplicació a la fusta d'un sistema 
d'indicació, aprovat d'acord amb el procediment establert per 
normativa comunitària, que la fusta s’ha sotmès a un 
tractament tèrmic adequat a fi d’assolir una temperatura 
central mínima de 56°C durant 30 minuts 

1.2. Fusta de coníferes (Coníferes) en forma d'encenalls, 
partícules, residus o material de deixalla obtingut totalment 
o parcialment d’aquestes coníferes, originària del Canadà, 
Xina, Japó, Corea, Taiwan i Estats Units 

a) Declaració oficial: conforme el producte s’ha sotmès a una 
fumigació adequada a bord o en un contenidor abans de 
l'embarcament, i 
b) conforme el producte es transporta en contenidors 
hermètics o de manera que s'eviti qualsevol nova infestació 

1.3. Fusta de coníferes (Coníferes) excepte la de Thuja L., 
en forma de calaixos, caixes, bótes, palets, caixes palets o 
altres taulers de càrrega i balastos de fusta, separadors i 
bigues carregadores, inclosa la que no conservi la seva 
superfície arrodonida natural, originària del Canadà, Xina, 
Japó, Corea, Taiwan i Estats Units 

La fusta ha d’estar escorçada i no ha de tenir perforacions 
causades per cucs del gènere Monochamus spp. (espècies 
no europees), que a aquest efecte es defineixen com aquelles 
el diàmetre de les quals és superior a 3 mm, i el seu grau 
d'humitat, expressat en percentatge de matèria seca, ha de 
ser inferior al 20% en el moment de la fabricació 

1.4. Fusta de Thuja L., inclosa la que no conservi la seva 
superfície arrodonida natural, originària del Canadà, Xina, 
Japó, Corea, Taiwan i Estats Units 

La fusta ha d’estar escorçada i no ha de tenir perforacions 
causades per larves del gènere Monochamus (espècies no 
europees), que a aquest efecte es defineixen com aquelles el 
diàmetre de les quals és superior a 3 mm 

1.5. Fusta de coníferes (Coníferes), diferent de la fusta en 
forma d'encenalls, partícules, residus o material de deixalla 
obtingut totalment o parcialment d'aquestes coníferes, però 
inclosa la que no conservi la seva superfície arrodonida 
natural, originària de països no europeus que no siguin el 
Canadà, Xina, Japó, Corea, Taiwan i Estats Units 

a) La fusta ha d’estar escorçada i no ha de tenir perforacions 
causades per cucs del gènere Monochamus (espècies no 
europees), que a aquest efecte es defineixen com aquelles el 
diàmetre de les quals és superior a 3 mm, o 
b) a la fusta o al seu embalatge, segons l'ús comercial en 
vigor, s'hi han d’estampar les paraules "Kiln-dried", "K.D." 
(assecatge en forn) o una altra marca reconeguda 
internacionalment per indicar que en el moment de la seva 
fabricació la fusta, amb un programa adequat de temps i 
temperatura, s'ha sotmès a un procés d'assecatge en forn fins 
a aconseguir un grau d'humitat inferior al 20%, expressada 
com a percentatge de matèria seca 

2.1. Fusta d'Acer saccharum Marsh., inclosa la que no 
conservi la seva superfície arrodonida natural, diferent de la 
destinada a la producció de xapa i originària de països 
nord-americans

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

2.2. Fusta d'Acer saccharum Marsh., diferent de la que 
indica el punt 2.1, originària de països nord-americans 

S’ha de demostrar mitjançant els documents adjunts 
corresponents o per qualsevol altre mitjà que la fusta es 
destina a la producció de làmines de xapa 
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Vegetals, productes vegetals i altres objectes Requisits especials 
3. Fusta de Castanea Mill. i Quercus L., inclosa la que no 
conservi la seva superfície arrodonida natural, originària de 
països nord-americans 

La fusta ha d’estar escorçada, i:
a) escairada, de manera que n’hagi desaparegut la superfície 
arrodonida, o bé 
b) s'ha d’indicar en una declaració oficial que el contingut en 
humitat no és superior al 20% expressat com a percentatge 
de la matèria seca, o bé 
c) s'ha d’indicar en una declaració oficial que s’ha desinfectat 
mitjançant un tractament apropiat d'aire o aigua calenta o bé, 
en el cas de la fusta asserrada amb escorça residual o sense, 
a la fusta o al seu embalatge, segons l'ús comercial en vigor, 
s'hi han d’estampar les paraules "Kiln-dried", "K.D." 
(assecatge en forn) o una altra marca reconeguda 
internacionalment per indicar que en el moment de la seva 
fabricació la fusta, amb un programa adequat de temps i 
temperatura, s'ha sotmès a un procés d'assecatge en forn fins 
a aconseguir un grau d'humitat inferior al 20%, expressat com 
a percentatge de matèria seca 

4. Fusta de Castanea Mill Sense perjudici dels requisits aplicables als productes 
vegetals enumerats en el punt 3 de la secció I de la part A de 
l'annex IV:
a) declaració oficial conforme la fusta és originària de zones 
que se sap que estan exemptes de Cryphonectria parasitica
(Murrill) Barr, o bé 
b) la fusta ha d’estar escorçada 

5. Fusta de Platanus L., inclosa la que no conservi la seva 
superfície arrodonida natural, originària dels Estats Units o 
d'Armènia

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

6. Fusta de Populus L., originària de països del continent 
americà

La fusta ha d’estar escorçada 

7. Fusta en forma d'encenalls, partícules, residus o material 
de deixalla, obtinguda totalment o parcialment a partir 
d'Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Platanus L., 
Populus L. i Quercus L., originaris de països no europeus, i 
coníferes (Coníferes) originàries de països no europeus 
diferents del Canadà, Xina, Japó, Corea, Taiwan i Estats 
Units

La fusta s'ha d’haver obtingut exclusivament a partir de fusta 
escorçada o que s’hagi sotmès a assecatge en forn, amb un 
programa adequat de temps i temperatura, fins a aconseguir 
un grau d'humitat inferior al 20%, expressat com a 
percentatge de matèria seca en el moment de la fabricació, o 
fumigada a bord o en un contenidor abans de l'embarcament, 
i s’ha de transportar en contenidors hermètics per evitar una 
nova infestació 

8.1. Vegetals de coníferes (Coníferes), excepte els fruits i 
llavors, originaris de països no europeus 

Sense perjudici de les prohibicions aplicables als vegetals que 
preveu el punt 1 de la part A de l'annex III, quan escaigui, 
declaració oficial conforme els vegetals s’han produït en 
vivers i que la parcel·la de producció està exempta de 
Pissodes spp. (espècies no europees) 

8.2. Vegetals de coníferes (Coníferes), excepte els fruits i 
llavors, d'una altura igual o superior a 3 m, originaris de 
països no europeus 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen el punt 1 de la part A de l'annex III o el punt 8.1 
de la secció I de la part A de l'annex IV, quan escaigui, 
declaració oficial conforme els vegetals s’han produït en 
vivers i que la parcel·la de producció està exempta de 
Scolytidae spp. (espècies no europees)

9. Vegetals de Pinus L., destinats a la plantació, excepte 
les llavors 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen el punt 1 de la part A de l'annex III o els punts 
8.1 i 8.2 de la secció I de la part A de l'annex IV, declaració 
oficial conforme no s'han observat símptomes de Scirrhia
acicola (Dearn.) Siggers ni de Scirrhia pini Funk et Parker a la 
parcel·la de producció ni als voltants des del començament de 
l'últim cicle complet de vegetació 
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Vegetals, productes vegetals i altres objectes Requisits especials 
10. Vegetals d'Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus
L. Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr., destinats a la plantació, 
excepte les llavors 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen el punt 1 de la part A de l'annex III o els punts 
8.1, 8.2 o 9 de la secció I de la part A de l'annex IV, quan 
escaigui, declaració oficial conforme no s'han observat 
símptomes de Melampsora medusae Thümen a la parcel·la 
de producció ni als voltants des del començament de l'últim 
cicle complet de vegetació 

11.1. Vegetals de Castanea Mill. i Quercus L., excepte els 
fruits i llavors 

a)  originaris de països no europeus 

b) originaris de països nord-americans 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveu el punt 2 de la part A de l'annex III:

Declaració oficial conforme no s'han observat símptomes de 
Cronartium spp. (espècies no europees) a la parcel·la de 
producció ni als voltants des del començament de l'últim cicle 
complet de vegetació 

Declaració oficial conforme els vegetals són originaris de 
zones de les quals se sap que estan exemptes de 
Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 

11.2. Vegetals de Castanea Mill. i Quercus L., destinats a la 
plantació, excepte les llavors 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen el punt 2 de la part A de l'annex III i el punt 11.1 
de la secció I de la part A de l'annex IV, declaració oficial 
conforme:
a) els vegetals són originaris de les zones de les quals se sap 
que estan exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, 
o bé 
b) no s'han observat símptomes de Cryphonectria parasitica
(Murrill) Barr a la parcel·la de producció ni als voltants des del 
començament de l'últim cicle complet de vegetació 

11.3. Vegetals de Corylus L., destinats a la plantació, 
excepte les llavors, originaris del Canadà i Estats Units 
d’Amèrica

Declaració oficial conforme els vegetals s’han conreat en 
vivers i:   
a) són originaris d'una zona declarada exempta 
d'Anisogramma anomala (Peck) E. Müller pel servei 
fitosanitari nacional del país d'exportació d'acord amb les 
normes internacionals relatives a les mesures fitosanitàries 
pertinents i esmentada en els certificats que preveu l'article 10 
del present Reial decret sota l'epígraf "Declaració addicional" 
o bé 
b) són originaris d'un lloc de producció declarat exempt 
d'Anisogramma anomala (Peck) E. Müller pel servei 
fitosanitari nacional del país d'exportació com a resultat de les 
inspeccions oficials portades a terme al lloc de producció o als 
seus voltants des del començament dels tres últims cicles 
vegetatius, d'acord amb les normes internacionals relatives a 
les mesures fitosanitàries pertinents, esmentat en els 
certificats que preveu l'article 10 del present Reial decret sota 
l'epígraf "Declaració addicional" i declarat exempt 
d'Anisogramma anomala (Peck) E. Müller 

12. Vegetals de Platanus L., destinats a la plantació, 
excepte les llavors, originaris dels Estats Units o d'Armènia 

Declaració oficial conforme no s'han observat símptomes de 
Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter a la parcel·la de 
producció ni als voltants des del començament de l'últim cicle 
complet de vegetació 

13.1. Vegetals de Populus L., destinats a la plantació, 
excepte les llavors, originaris de països tercers 

Sense perjudici de les prohibicions aplicables als vegetals que 
preveu el punt 3 de la part A de l'annex III, declaració oficial 
conforme no s'han observat símptomes de Melampsora
medusae Thümen a la parcel·la de producció ni als voltants 
des del començament de l’últim cicle complet de vegetació 

13.2. Vegetals de Populus L., que no siguin fruits ni llavors, 
originaris de països del continent americà 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen el punt 3 de la part A de l'annex III i el punt 13.1 
de la secció I de la part A de l'annex IV, declaració oficial 
conforme no s'han observat símptomes de Mycosphaerella
populorum G. E. Thompson a la parcel·la de producció ni als 
voltants des del començament de l'últim cicle complet de 
vegetació

14. Vegetals d'Ulmus L., destinats a la plantació, excepte 
les llavors, originaris dels països d'Amèrica del Nord 

Declaració oficial conforme no s'han observat símptomes 
d'Elm phlöem necrosis mycoplasm a la parcel·la de producció 
ni als voltants des del començament de l'últim cicle complet 
de vegetació 
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15. Vegetals de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia
Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L., 
destinats a la plantació, excepte les llavors, originaris de 
països no europeus 

Sense perjudici de les prohibicions aplicables als vegetals que 
preveuen els punts 9 i 18 de la part A i el punt 1 de la part B 
de l’annex III, quan escaigui, declaració oficial conforme:
- els vegetals són originaris d'un país del qual se sap que està 
exempt de Monilinia fructicola (Winter) Honey, o bé 
- els vegetals són originaris d'una zona reconeguda com a 
exempta de Monilinia fructicola (Winter) Honey, d'acord amb 
el procediment establert per normativa comunitària, i 
conforme no s'ha observat cap símptoma de Monilinia
fructicola (Winter) Honey des del començament de l'últim cicle 
complet de vegetació 

16. Del 15 de febrer al 30 de setembre, fruits de Prunus L. 
originaris de països no europeus 

Declaració oficial conforme els fruits:
- són originaris d'un país del qual se sap que està exempt de 
Monilinia fructicola (Winter) Honey, o bé 
- són originaris d'una zona reconeguda com a exempta de 
Monilinia fructicola (Winter) Honey, d'acord amb el 
procediment establert per normativa comunitària, o bé 
- s'han sotmès, abans de la recol·lecció o exportació, a una 
inspecció i un tractament adequats per garantir que estan 
exempts de Monilinia spp. 

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

Els fruits han d’estar exempts de peduncles i fulles i l'envàs 
ha de portar una marca d'origen adequada 

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

Sense perjudici de les disposicions aplicables als fruits que 
figuren en els punts 16.1, 16.3, 16.4 i 16.5 de la secció I de la 
part A de l’annex IV, declaració oficial conforme:
a) els fruits són originaris d'un país reconegut com a exempt 
de Xanthomonas campestris (totes les soques patògenes per 
al gènere Citrus), d'acord amb el procediment establert per 
norma comunitària, o 
b) els fruits són originaris d'una zona reconeguda com a 
exempta de Xanthomonas campestris (totes les soques 
patògenes per al gènere Citrus), d'acord amb el procediment 
establert per norma comunitària, i esmentada en els certificats 
a què fa referència l'article 10 del present Reial decret, o bé 
c) en un examen i un control oficials adequats no s'han trobat 
símptomes de la presència de Xanthomonas campestris
(totes les soques patògenes per al gènere Citrus) a la 
parcel·la de producció ni als voltants des del principi de l'últim 
cicle de vegetació i els fruits recol·lectats a la parcel·la de 
producció no presenten simptomes de Xanthomonas 
campestris (totes les soques patògenes per al gènere Citrus) i 
els fruits s'han sotmès a un tractament adequat, per exemple, 
un tractament amb ortofenilfenat de sodi, esmentat en els 
certificats als quals fa referència l'article 10 del present Reial 
decret i els fruits s’han embalat en instal·lacions o centres de 
distribució registrats amb aquesta finalitat o bé 
- s'ha seguit qualsevol sistema de certificació, reconegut com 
a equivalent en les disposicions esmentades d'acord amb el 
procediment previst per normativa comunitària 

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

Sense perjudici de les disposicions aplicables als fruits que 
figuren en els punts 16.1, 16.2, 16.4 i 16.5 de la secció I de la 
part A de l’annex IV, declaració oficial conforme:
a) els fruits són originaris d'un país reconegut com a exempt 
de Cercospora angolensis Carv. & Mendes, d'acord amb el 
procediment establert per norma comunitària o bé,
b) els fruits són originaris d'una zona reconeguda com a 
exempta de Cercospora angolensis Carv. & Mendes, d'acord 
amb el procediment establert per norma comunitària, i 
esmentada en els certificats als quals fa referència l’article 10 
del present Reial decret, o bé 
c) no s'han observat símptomes de Cercospora angolensis
Carv. & Mendes a la parcel·la de producció ni als voltants des 
del principi d'últim cicle de vegetació i cap dels fruits 
recol·lectats a la parcel·la de producció ha presentat, en un 
examen oficial adequat, símptomes de la presència d'aquest 
organisme
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16.4. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i 
els seus híbrids, diferents dels fruits de Citrus aurantium L., 
originaris de països tercers 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als fruits que 
figuren en els punts 16.1, 16.2, 16.3, i 16.5 de la secció I de la 
part A de l’annex IV, declaració oficial conforme:
a) els fruits són originaris d'un país reconegut com a exempt 
de Guignardia citricarpa Kiely (totes les soques patògenes per 
al gènere Citrus), d'acord amb el procediment establert per 
norma comunitària, o bé 
b) els fruits són originaris d'una zona reconeguda com a 
exempta Guignardia citricarpa Kiely (totes les soques 
patògenes per al gènere Citrus), d'acord amb el procediment 
establert per norma comunitària, i esmentada en els certificats 
als quals fa referència l’article 10 del present Reial decret, o 
bé
c) no s'han observat símptomes de Guignardia citricarpa Kiely 
(totes les soques patògenes per al gènere Citrus) a la 
parcel·la de producció ni als voltants des del principi de l'últim 
cicle complet de vegetació i cap dels fruits recol·lectats a la 
parcel·la de producció ha presentat, en un examen oficial 
adequat, simptomes de la presència d'aquest, o bé 
d) els fruits són originaris d'una parcel·la de producció 
sotmesa a tractaments adequats contra Guignardia citricarpa
Kiely (totes les soques patògenes per al gènere Citrus) i cap 
dels fruits recol·lectats a la parcel·la de producció ha 
presentat, en un examen oficial adequat, símptomes de la 
presència d'aquest 

16.5. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i 
els seus híbrids, originaris de països tercers no europeus 
on es té constància de la presència en aquests fruits de 
Tephritidae (espècies no europees) 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als fruits que 
figuren en els punts 2 i 3 de la part B de l'annex III i en els 
punts 16.1, 16.2 i 16.3 de la secció I de la part A de l'annex 
IV, declaració oficial conforme:
a) els fruits són originaris de zones de les quals se sap que 
estan exemptes dels organismes corresponents, o bé si no es 
compleix aquest requisit. 
b) en les inspeccions oficials realitzades com a mínim 
mensualment durant els tres mesos anteriors a la recol·lecció 
no s'hi han observat senyals de la presència dels organismes 
corresponents a la parcel·la de producció ni als voltants, i cap 
dels fruits recol·lectats a la parcel·la de producció presenta en 
els exàmens oficials senyals dels organismes corresponents, 
o bé si tampoc no es compleix aquest requisit 
c) un examen oficial adequat de mostres representatives ha 
posat de manifest que els fruits estan exempts dels 
organismes corresponents en totes les fases del seu 
desenvolupament, o bé si tampoc no es compleix aquest 
requisit
d) els fruits s'han sotmès a un tractament adequat (per 
exemple, un tractament tèrmic de vapor, un tractament 
frigorífic o un tractament de congelació ràpida) que s'hagi 
demostrat que és eficaç contra els organismes corresponents 
sense danyar els fruits, i quan no es disposi d’aquest 
tractament, un tractament químic acceptat per la normativa 
comunitària

17. Vegetals d'Amelanchier Med, Chaenomeles Lindl., 
Cotoneaster Ehrh. Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) 
Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., destinats a 
la plantació, excepte les llavors 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que figuren en els punts 9, 9.1 i 18 de la part A de l'annex III, 
el punt 1 de la part B de l'annex III o el punt 15 de la secció I 
de la part A de l'annex IV, quan escaigui, declaració oficial 
conforme:
a)  els vegetals són originaris de països reconeguts com a 
exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. d'acord amb 
el procediment establert per normativa comunitària, o bé
b)  que els vegetals són originaris de zones lliures de plagues 
que s'han establert en relació amb Erwinia amylovora (Burr.) 
Winsl et al. d'acord amb la corresponent norma internacional 
relativa a les mesures fitosanitàries i que s'han reconegut 
d’aquesta manera d'acord amb el procediment establert per 
normativa comunitària, o bé
c)  els vegetals de la parcel·la de producció i dels voltants que 
han presentat símptomes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. 
et al. s’han destruït 
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18. Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., 
i els seus híbrids, excepte els fruits i llavors, i vegetals 
d'Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. i 
Strelitziaceae, amb arrels o amb medi de conreu adjunt o 
associat 

Sense perjudici de les prohibicions aplicables als vegetals que 
preveu el punt 16 de la part A de l'annex III, quan escaigui, 
declaració oficial conforme:
a) els vegetals són originaris de països dels quals se sap que 
estan exempts de Radopholus citrophilus Huettel et al. i 
Radopholus similis (Cobb) Thorne, o bé 
b) unes mostres representatives de terra i arrels de la 
parcel·la de producció s’han sotmès, des del principi de l'últim 
cicle complet de vegetació, a proves nematològiques oficials 
per detectar, com a mínim, Radopholus citrophilus Huettel et 
al. i Radopholus similis (Cobb) Thorne, i aquestes proves han 
demostrat que estan exemptes d'aquests organismes nocius 

19.1. Vegetals de Crataegus L. destinats a la plantació, 
excepte les llavors, i originaris de països on es té 
constància de l'existència de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen el punt 9 de la part A de l'annex III i els punts 
15 i 17 de la secció I de la part A de l'annex IV, declaració 
oficial conforme no s'han observat símptomes de Phyllosticta
solitaria Ell. et Ev. a la parcel·la de producció des del principi 
de l'últim cicle complet de vegetació 

19.2. Vegetals de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., 
Prunus L., Pyrus L., Ribes L. i Rubus L., destinats a la 
plantació, excepte les llavors, i originaris de països on es té 
constància de l'existència dels organismes nocius 
corresponents dels gèneres esmentats 
Els organismes nocius corresponents són:
- per a Fragaria L.:
- Phytophtora fragariae Hickman var. fragariae
- Arabis mosaic virus
- Raspberry ringspot virus
- Strawberry crinkle virus
- Strawberry latent ringspot virus
- Strawberry mild yellow edge virus
- Tomato black ring virus
- Xanthomonas fragariae Kennedy et King 
- per a Malus Mill.:
- Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. 
- per a Prunus L.:
- Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
- Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye 
- per a Prunus persica (L.) Batsch:  
- Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young 
et al. 
- per a Pyrus L.:
- Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. 
- per a Rubus L.:
- Arabis mosaic virus
- Raspberry ringspot virus
- Strawberry latent ringspot virus
- Tomato black ring virus
- per a totes les espècies:
altres virus no europeus i organismes similars 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen els punts 9 i 18 de la part A de l'annex III o els 
punts 15 i 17 de la secció I de la part A de l'annex IV, quan 
escaigui, declaració oficial conforme no s'han observat 
símptomes de les malalties causades pels organismes 
corresponents nocius als vegetals de la parcel·la de producció 
des del principi de l'últim cicle complet de vegetació 

20. Vegetals de Cydonia Mill. i Pyrus L., destinats a la 
plantació, excepte les llavors, originaris de països on es té 
constància de l'existència de Pear declini mycoplasm 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen els punts 9 i 18 de la part A de l'annex III i els 
punts 15, 17 i 19.2 de la secció I de la part A de l'annex IV, 
declaració oficial conforme els vegetals de la parcel·la de 
producció i dels voltants que presentaven símptomes que 
feien sospitar l'existència de contaminació per Pear declini 
mycoplasm es van destruir a la parcel·la mateixa durant els 
tres últims cicles complets de vegetació 

21.1. Vegetals de Fragaria L., destinats a la plantació, 
excepte les llavors, originaris de països on es té constància 
de l’existència dels organismes nocius corresponents 
Aquests organismes són: 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen el punt 18 de la part A de l'annex III i el punt 
19.2 de la secció I de la part A de l'annex IV, declaració oficial 
conforme:
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Aquests organismes són:
- Strawberry latent <<C>> virus
- Strawberry vein banding virus
- Strawberry witches'broom mycoplasm

Requisits especials 
a) els vegetals, excepte els procedents de llavors, han estat:
- certificats oficialment segons un sistema de certificació que 
exigeix que els vegetals provinguin en línia directa de material
mantingut en bones condicions i sotmès a proves oficials fent 
servir indicadors adequats o mètodes equivalents a fi de 
detectar, com a mínim, els organismes nocius corresponents, 
i d’aquestes proves s’ha deduït que els vegetals estan 
exempts d’aquests organismes nocius, o bé 
- obtinguts en línia directa de material mantingut en bones 
condicions i sotmès, almenys una vegada durant els tres 
últims cicles complets de vegetació, a proves oficials fent 
servir indicadors adequats o mètodes equivalents a fi de 
detectar, com a mínim, els organismes nocius corresponents, 
i d’aquestes proves s’ha deduït que els vegetals estan 
exempts d'aquests organismes nocius 
b) no s'han observat símptomes de malalties causades pels 
organismes nocius corresponents als vegetals de la parcel·la 
de producció, ni als vegetals vulnerables dels voltants, des del 
principi de l'últim cicle complet de vegetació 

21.2. Vegetals de Fragaria L., destinats a la plantació, 
excepte les llavors, originaris de països on es té constància 
de l´existència d'Aphelenchoides besseyi Christie 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen el punt 18 de la part A de l'annex III i els punts 
19.2 i 21.1 de la secció I de la part A de l'annex IV, declaració 
oficial conforme:
a) no s'han observat símptomes d'Aphelenchoides besseyi
Christie als vegetals de la parcel·la de producció des del 
principi de l'últim cicle complet de vegetació, o bé 
b) quan es tracti de vegetals en conreu de teixits, aquells 
procedeixen de vegetals que s'ajusten a la lletra a) del 
present punt o s’han sotmès oficialment a proves, fent servir 
els mètodes nematològics adequats, que han permès 
comprovar que estan exempts d'Aphelenchoides besseyi
Christie

21.3. Vegetals de Fragaria L., destinats a la plantació, 
excepte les llavors 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen el punt 18 de la part A de l'annex III i els punts 
19.2, 21.1 i 21.2 de la secció I de la part A de l'annex IV, 
declaració oficial conforme les plantes procedeixen de zones 
de les quals se sap que estan exemptes d’Anthonomus 
signatus Say i d'Anthonomus bisignifer (Schenkling)

22.1. Vegetals de Malus Mill., destinats a la plantació, 
excepte les llavors, originaris de països on es té constància 
de l’existència dels organismes nocius corresponents per a 
Malus Mill. 
Aquests organismes són:
- Cherry rasp leaf virus (americà)
- Tomato ringspot virus

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen els punts 9 i 18 de la part A de l'annex III, el 
punt 1 de la part B de l'annex III i els punts 15, 17 i 19.2 de la 
secció I de la part A de l'annex IV, declaració oficial conforme: 
a) els vegetals han estat:
- certificats oficialment segons un sistema de certificació que 
exigeix que els vegetals provinguin en línia directa de material 
mantingut en bones condicions i sotmès a proves oficials fent 
servir indicadors adequats o mètodes equivalents a fi de 
detectar, com a mínim, els organismes nocius corresponents, 
i d’aquestes proves s’ha deduït que els vegetals estan 
exempts d’aquests organismes nocius, o bé 
- obtinguts en línia directa de material mantingut en bones 
condicions i sotmès, almenys una vegada durant els tres 
últims cicles complets de vegetació, a proves oficials fent 
servir indicadors adequats o mètodes equivalents a fi de 
detectar, com a mínim, els organismes nocius corresponents, 
i d’aquestes proves s’ha deduït que els vegetals estan 
exempts d'aquests organismes nocius 
b) no s'han observat símptomes de malalties causades pels 
organismes nocius corresponents als vegetals de la parcel·la 
de producció, ni als vegetals vulnerables dels voltants, des del 
principi de l'últim cicle complet de vegetació 
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22.2. Vegetals de Malus Mill., destinats a la plantació, 
excepte les llavors, originaris de països on es té constància 
de l’existència d'Apple proliferation mycoplasm

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen els punts 9 i 18 de la part A de l'annex III, el 
punt 1 de la part B de l'annex III i els punts 15, 17, 19.2 i 22.1 
de la secció I de la part A de l'annex IV, declaració oficial 
conforme:
a) els vegetals són originaris de zones de les quals se sap 
que estan exemptes d'Apple proliferation mycoplasm, o bé 
c)  aa) els vegetals, excepte els procedents de llavors, han 
estat:  
 - certificats oficialment segons un sistema de certificació que 
exigeix que els vegetals provinguin en línia directa de material 
mantingut en bones condicions i sotmès a proves oficials fent 
servir indicadors adequats o mètodes equivalents a fi de 
detectar, com a mínim, Apple proliferation mycoplasm, i 
d’aquestes proves s’ha deduït que els vegetals estan exempts 
d'aquests organismes nocius, o bé 
 - obtinguts en línia directa de material mantingut en bones 
condicions i sotmès, almenys una vegada durant els tres 
últims cicles complets de vegetació, a proves oficials fent 
servir indicadors adequats o mètodes equivalents a fi de 
detectar, com a mínim, Apple proliferation mycoplasm, i 
d’aquestes proves s’ha deduït que els vegetals estan exempts 
d'aquests organismes nocius 
 bb) no s'han observat símptomes de malalties causades per 
Apple proliferation mycoplasm als vegetals de la parcel·la de 
producció, ni als vegetals vulnerables dels voltants, des del 
principi dels tres últims cicles complets de vegetació 

23.1. Vegetals de les espècies següents de Prunus L., 
destinats a la plantació, excepte les llavors, originaris de 
països on es té constància de l'existència de virus Plum
pox:
- Prunus amygdalus Batsch 
- Prunus armeniaca L. 
- Prunus blireiana Andre 
- Prunus brigantina Vill. 
- Prunus cerasifera Ehrh. 
- Prunus cistena Hansen 
- Prunus curdica Fenzl et Fritsch. 
- Prunus domestica ssp. domestica L. 
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid. 
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi. 
- Prunus glandulosa Thunb. 
- Prunus holosericea Batal. 
- Prunus hortulana Bailey 
- Prunus japonica Thunb. 
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne 
- Prunus maritima Marsh. 
- Prunus mume Sieb. et Zucc. 
- Prunus nigra Ait. 
- Prunus persica (L.) Batsch 
- Prunus salicina L. 
- Prunus sibirica L. 
- Prunus simonii Carr. 
- Prunus spinosa L. 
- Prunus tomentosa Thunb. 
- Prunus triloba Lindl. 
- altres espècies de Prunus L. suceptibles a Plum pox virus

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen els punts 9 i 18 de la part A de l'annex III i els 
punts 15 i 19.2 de la secció I de la part A de l'annex IV, 
declaració oficial conforme:
a) els vegetals, excepte els procedents de llavors, han estat:
- certificats oficialment segons un sistema de certificació que 
exigeix que els vegetals provinguin en línia directa de material
mantingut en bones condicions i sotmès a proves oficials fent 
servir indicadors adequats o mètodes equivalents a fi de 
detectar, com a mínim, Plum pox virus, i d’aquestes proves 
s’ha deduït que els vegetals estan exempts d'aquests 
organismes nocius, o bé 
- obtinguts en línia directa de material mantingut en bones 
condicions i sotmès, almenys una vegada durant els tres 
últims cicles complets de vegetació, a proves oficials fent 
servir indicadors adequats o mètodes equivalents a fi de 
detectar, com a mínim, Plum pox virus, i d’aquestes proves 
s’ha deduït que els vegetals estan exempts d'aquests 
organismes nocius 
b) no s'han observat símptomes de malalties causades per 
Plum pox virus als vegetals de la parcel·la de producció, ni als 
vegetals vulnerables dels voltants, des del principi dels tres 
últims cicles complets de vegetació 
c) els vegetals de la parcel·la de producció que presentaven 
símptomes de malalties causades per altres virus o agents 
patògens afins es van destruir 

23.2. Vegetals de Prunus L., destinats a la plantació:
a) originaris de països on es té constància de l'existència 
dels organismes nocius per a Prunus L. 
b) excepte les llavors, originaris de països on es té 
constància de l'existència dels organismes nocius 
corresponents
a) excepte les llavors, originaris de països no europeus on 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen els punts 9 i 18 de la part A de l'annex III o els 
punts 15, 19.2 i 23.1 de la secció I de la part A de l'annex IV, 
declaració oficial conforme:
a) els vegetals han estat:
- certificats oficialment segons un sistema de certificació que 
exigeix que els vegetals provinguin en línia directa de material
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es té constància de l'existència dels organismes nocius 
corresponents
Aquests organismes són:
- en el cas que preveu la lletra a):
-Tomato ringspot virus
- en el cas que preveu la lletra b):
- Cherry rasp leaf virus (americà) 
- Peach mosaic virus (americà) 
- Peach phony rickettsia
- Peach rosette mycoplasm
- Peach yellows mycoplasm
- Plum line pattern virus (americà) 
- Peach X-disease mycoplasm
- en el cas que preveu la lletra c):
- Little cherry pathogen

Requisits especials 
mantingut en bones condicions i sotmès a proves oficials fent 
servir indicadors adequats o mètodes equivalents a fi de 
detectar, com a mínim, els organismes nocius corresponents, 
i d’aquestes proves s’ha deduït que els vegetals estan 
exempts d'aquests organismes nocius, o bé 
- obtinguts en línia directa de material mantingut en bones 
condicions i sotmès, almenys una vegada durant els tres 
últims cicles complets de vegetació, a proves oficials fent 
servir indicadors adequats o mètodes equivalents a fi de 
detectar, com a mínim, els organismes nocius corresponents, 
i d’aquestes proves s’ha deduït que els vegetals estan 
exempts d'aquests organismes nocius 
b) no s'han observat símptomes de malalties causades pels 
organismes nocius corresponents als vegetals de la parcel·la 
de producció, ni als vegetals vulnerables dels voltants, des del 
principi dels tres últims cicles complets de vegetació 

24. Vegetals de Rubus L., destinats a la plantació:
a) originaris de països on es té constància de l'existència 
dels organismes nocius per a Rubus L. 
b) excepte les llavors, originaris de països on es té 
constància de l'existència dels organismes nocius 
corresponents
Aquests organismes són:
- en el cas que preveu la lletra a):
- Tomato ringspot virus
- Black raspberry latent virus
- Cherry leafroll virus
- Prunus necrotic ringspot virus
- en el cas que preveu la lletra b):
- Raspberry leaf curl virus (americà) 
- Cherry rasp leaf virus (americà) 

Sense perjudici dels requisits aplicables als vegetals que 
preveu el punt 19.2 de la secció I de la part A de l'annex IV:
a) els vegetals han d’estar exempts de pugons, inclosos els 
ous
b) declaració oficial conforme:
aa) els vegetals han estat:
- certificats oficialment segons un sistema de certificació que 
exigeix que els vegetals provinguin en línia directa de material 
mantingut en bones condicions i sotmès a proves oficials fent 
servir indicadors adequats o mètodes equivalents a fi de 
detectar, com a mínim, els organismes nocius corresponents, 
i d’aquestes proves s’ha deduït que els vegetals estan 
exempts d'aquests organismes nocius, o bé 
- obtinguts en línia directa de material mantingut en bones 
condicions i sotmès, almenys una vegada durant els tres 
últims cicles complets de vegetació, a proves oficials fent 
servir indicadors adequats o mètodes equivalents a fi de 
detectar, com a mínim, els organismes nocius corresponents, 
i d’aquestes proves s’ha deduït que els vegetals estan 
exempts d'aquests organismes nocius 
bb) no s'han observat símptomes de malalties causades pels 
organismes nocius corresponents als vegetals de la parcel·la 
de producció, ni als vegetals vulnerables dels voltants, des del 
principi dels tres últims cicles complets de vegetació 

25.1. Tubercles de Solanum tuberosum L. originaris de 
països on es té constància de l'existència de Synchytrium 
endobioticum (Schilbersky) Percival 

Sense perjudici de les prohibicions aplicables als tubercles 
que preveuen els punts 10, 11 i 12 de la part A de l'annex III, 
declaració oficial conforme:
a) els tubercles són originaris de zones de les quals se sap 
que estan exemptes de Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percival (totes les races excepte la número 1, 
raça europea comuna), i no s'han observat símptomes de 
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ni a la 
parcel·la de producció ni a les adjacents des del principi d'un 
període raonable o bé 
b) s'ajusten a les disposicions del país d'origen reconegudes 
com a equivalents a les comunitàries en la lluita contra 
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, d'acord amb 
el procediment establert per norma comunitària 

25.2. Tubercles de Solanum tuberosum L. Sense perjudici de les disposicions que preveuen els punts 
10, 11 i 12 de la part A de l'annex III i el punt 25.1 de la secció 
I de la part A de l'annex IV, declaració oficial conforme:
a) els tubercles són originaris de països dels quals se sap que 
estan exempts de Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., o bé 
b) s'ajusten a les disposicions del país d'origen reconegudes 
com a equivalents a les comunitàries en la lluita contra 
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann 
et Kotthoff) Davis et al., d'acord amb el procediment establert 
per norma comunitària 
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25.3. Tubercles de Solanum tuberosum L., excepte les 
patates primerenques, originaris de països on es té 
constància de l’existència de Potato spindle tuber viroid

Sense perjudici de les disposicions aplicables als tubercles 
que preveuen els punts 10, 11 i 12 de la part A de l'annex III i 
els punts 25.1 i 25.2 de la secció I de la part A de l'annex IV, 
supressió de la facultat de germinació 

25.4. Tubercles de Solanum tuberosum L., destinats a la 
plantació

Sense perjudici de les disposicions aplicables als tubercles 
que preveuen els punts 10, 11 i 12 de la part A de l'annex III i 
els punts 25.1, 25.2 i 25.3 de la secció I de la part A de 
l'annex IV, declaració oficial conforme: els tubercles són 
originaris d'un camp del qual se sap que està exempt de 
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens i Globodera
pallida (Stone) Behrens, i:
aa) conforme els tubercles són originaris de zones que se sap 
que estan exemptes de Pseudomanas solanacearum (Smith) 
Smith, o bé 
bb) en zones a les quals es té constància de l'existència de 
Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, conforme els 
tubercles són originaris d'una parcel·la de producció que s'ha 
comprovat que està exempta de Pseudomanas solanacearum
(Smith) Smith o que se’n considera exempta o com a 
conseqüència de l'aplicació d'un procediment adequat per tal 
d'eradicar el Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, que 
s’ha de determinar d'acord amb el procediment establert per 
norma comunitària, i:
cc) conforme els tubercles són originaris de zones que se sap 
que estan exemptes de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. 
(totes les poblacions) i Meloidogyne fallax Karssen, o bé 
dd) a zones a les quals es té constància de l'existència de 
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (totes les poblacions) i 
Meloidogyne fallax Karssen:
- conforme els tubercles són originaris d'una parcel·la de 
producció que s'ha comprovat que està exempta de 
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (totes les poblacions) i 
Meloidogyne fallax Karssen gràcies a una investigació anual 
dels conreus hostes mitjançant inspecció visual dels vegetals 
hostes en moments adequats i inspecció visual, tant externa 
com tallant els tubercles, després de la recol·lecció de patates 
conreades a la parcel·la de producció, o bé 
- conforme els tubercles s’han sotmès a un mostreig aleatori 
després de la recol·lecció per detectar la presència de 
símptomes després d'un mètode adequat per induir-los o a 
proves de laboratoris, així com una inspecció visual externa i 
tallant els tubercles, en moments adequats i, en tots els 
casos, en el moment de tancar els embalatges o contenidors 
abans de la comercialització d'acord amb les disposicions 
sobre tancament de la Directiva 66/403/CEE del Consell, de 
14 de juny de 1996, relativa a la comercialització de patates 
de sembra, i no s’hi han detectat símptomes de Meloidogyne
chitwoodi Golden et al. (totes les poblacions) ni Meloidogyne
fallax Karssen 

25.5. Vegetals de Solanaceae, destinats a la plantació, 
excepte les llavors, originaris de països on es té constància 
de l’existència de Potato stolbur mycoplasm

Sense perjudici de les disposicions aplicables als tubercles 
que preveuenen els punts 10, 11, 12 i 13 de la part A de 
l'annex III i els punts 25.1, 25.2, 25.3 i 25.4 de la secció I de la 
part A de l'annex IV, declaració oficial conforme no s'han 
observat símptomes de Potato stolbur mycoplasm als 
vegetals de la parcel·la de producció des del principi de l'últim 
cicle complet de vegetació 

25.6. Vegetals de Solanaceae, destinats a la plantació, 
excepte els tubercles de Solanum tuberosum L., i les 
llavors de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., 
originaris de països on es té constància de l'existència de 
Potato spindle tuber viroid

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen els punts 11 i 13 de la part A de l'annex III i el 
punt 25.5 de la secció I de la part A de l'annex IV, quan 
escaigui, declaració oficial conforme no s'han observat 
símptomes de Potato spindle tuber viroid als vegetals de la 
parcel·la de producció des del principi de l'últim cicle complet 
de vegetació 
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25.7. Vegetals de Capsicum annuum L., Lycopersicon
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. i 
Solanum melongena L., destinats a la plantació, excepte 
les llavors, originaris de països on es té constància de 
l'existència de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen els punts 11 i 13 de la part A de l'annex III i els 
punts 25.5 i 25.6 de la secció I de la part A de l'annex IV, 
quan escaigui, declaració oficial conforme:
a) els vegetals són originaris de zones que s'ha comprovat 
que estan exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) 
Smith, o bé 
b) no s'han observat símptomes de Pseudomonas 
solanacearum (Smith) Smith als vegetals de la parcel·la de 
producció des del principi de l'últim cicle complet de vegetació

25.8. Tubercles de Solanum tuberosum L., excepte els 
destinats a la plantació 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als tubercles 
que preveuen el punt 12 de la part A de l'annex III i els punts 
25.1, 25.2 i 25.3 de la secció I de la part A de l'annex IV, 
declaració oficial conforme els tubercles són originaris de 
zones a les quals es té constància que no hi ha 
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith 

26. Vegetals d’Humulus lupulus L., destinats a la plantació, 
excepte les llavors 

Declaració oficial conforme no s'han observat símptomes de 
Verticillium alboatrum Reinke i Berthold ni de Verticillum 
dahliae Klebahn al llúpol de la parcel·la de producció des del 
principi de l'últim cicle complet de vegetació 

27.1. Vegetals de Dendranthema (DC.) Des Moul., 
Dianthus L. i Pelargonium l'Herit. ex Ait., destinats a la 
plantació, excepte les llavors 

Declaració oficial conforme:
a) no s'han observat signes d’Heliothis armigera Hübner ni de 
Spodoptera littoralis (Boisd.) a la parcel·la de producció des 
del principi de l'últim cicle complet de vegetació, o bé 
b) els vegetals s’han sotmès a un tractament adequat per 
protegir-los d’aquests organismes 

27.2. Vegetals de Dendranthema (DC.) Des Moul., 
Dianthus L. i Pelargonium l'Hérit. ex Ait., excepte les llavors

Sense perjudici dels requisits aplicables als vegetals que 
preveu el punt 27.1 de la secció I de la part A de l'annex IV, 
declaració oficial conforme:
a) no s'han observat símptomes de Spodoptera eridiana
Cramer, Spodoptera frugiperda Smith ni Spodoptera litura
(Fabricius) a la parcel·la de producció des del principi de 
l'últim cicle complet de vegetació, o bé 
b) els vegetals s’han sotmès a un tractament adequat per 
protegir-los d’aquests organismes 

28. Vegetals de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinats 
a la plantació, excepte les llavors 

Sense perjudici dels requisits aplicables als vegetals que 
preveuen els punts 27.1 i 27.2 de la secció I de la part A de 
l'annex IV, declaració oficial conforme:
a) els vegetals, que són com a màxim de la tercera generació, 
procedeixen de material reconegut com a exempt de 
Chrysanthemum stunt viroid després de les proves 
virològiques, o procedeixen directament de material del qual 
una mostra representativa mínima del 10% s'ha deduït que 
està exempta de Chrysanthemum stund viroid després d'una 
inspecció oficial duta a terme en el moment de la floració 
b) els vegetals o els esqueixos:
- procedeixen d'establiments que s’han inspeccionat 
oficialment una vegada al mes, com a mínim, en el transcurs 
dels tres mesos anteriors a l'enviament sense que s'hi hagi 
observat cap símptoma de Puccinia horiana Hennings durant 
aquest període, ni s'hagi tingut coneixement que aquests 
símptomes s'hagin presentat als voltants d'aquests 
establiments durant els tres mesos anteriors a l'exportació,
o bé 
- s’han sotmès a un tractament adequat contra Puccinia
horiana Hennings 
c) no ha aparegut cap símptoma en els esqueixos ni als 
vegetals dels quals procedeixen, en el cas dels esqueixos 
sense arrel, o, en el dels esqueixos amb arrel, no s'han 
observat símptomes de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et 
Davis) v. Arx ni en els esqueixos mateixos ni en el llit 
d'arrelament
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29. Vegetals de Dianthus L., destinats a la plantació, 
excepte les llavors 

Sense perjudici dels requisits aplicables als vegetals que 
preveuen els punts 27.1 i 27.2 de la secció I de la part A de 
l'annex IV, declaració oficial conforme:
- els vegetals procedeixen en línia directa de soques d'origen 
que ha resultat que estan exemptes d'Erwinia chrysanthemi
pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli
(Burkholder) Starr i Burkholder i de Phialophora cinerescens
(Wollenw.) Van Beyma en les proves oficialment autoritzades, 
efectuades almenys una vegada en el transcurs dels dos anys 
anteriors
- no s'han observat als vegetals símptomes dels organismes 
nocius esmentats 

30. Bulbs de Tulipa L. i Narcissus L., excepte aquells a 
l’embalatge dels quals, o per altres mitjans, s'hi indiqui que 
es destinen a la venda directa al consumidor final no 
dedicat professionalment a la producció de flors tallades 

Declaració oficial conforme no s'han observat símptomes de 
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev als vegetals des del 
principi de l'últim cicle complet de vegetació 

31. Vegetals de Pelargonium l'Hérit. ex Ait., destinats a la 
plantació, excepte les llavors, originaris de països on es té 
constància de l'existència de virus Tomato ringspot 

a) quan no es tingui constància de l'existència de 
Xiphinema americanum Cobb sensu lato (poblacions no 
europees) o altres vectors deTomato ringspot virus

b) quan es tingui constància de l'existència de Xiphinema 
americanum Cobb sensu lato (poblacions no europees) o 
altres vectors de Tomato ringspot virus

Sense perjudici dels requisits aplicables als vegetals que 
preveuen els punts 27.1 i 27.2 de la secció I de la part A de 
l'annex IV,

declaració oficial conforme els vegetals:
a) procedeixen directament de parcel·les de producció de les 
quals se sap que estan exemptes de Tomato ringspot virus o 
bé
b) són com a màxim de la quarta generació a partir de la soca 
d'origen que, segons un sistema de proves virològiques 
aprovat oficialment, va resultar que estava exempta de 
Tomato ringspot virus

declaració oficial conforme els vegetals:
a) procedeixen directament de parcel·les de producció de les 
quals se sap que estan exemptes de Tomato ringspot virus,
tant a la terra com als vegetals o bé 
b) són com a màxim de la segona generació a partir de la 
soca d'origen que, segons un sistema oficialment aprovat de 
proves virològiques, va resultar que estava exempta de 
Tomato ringspot virus

32.1. Vegetals d'espècies herbàcies, destinats a la 
plantació, excepte:
— bulbs 
— corms 
— vegetals de la família Gramineae
— rizomes 
— llavors 
— tubercles 
originaris de països tercers on es té constància de la 
presència de Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza 
maculosa (Malloch). 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen els punts 27.1, 27.2, 28 i 29 de la secció I de la 
part A de l'annex IV, quan escaigui, declaració oficial 
conforme els vegetals s’han conreat en vivers i:
a) són originaris d'una zona declarada exempta de Liriomyza 
sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch) pel 
servei fitosanitari nacional del país d'exportació d'acord amb 
les normes internacionals relatives a les mesures 
fitosanitàries pertinents, i esmentada en els certificats que 
preveu l'article 10 del present Reial decret sota l'epígraf 
"Declaració addicional" o 
b) són originaris d'un lloc de producció declarat exempt de 
Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa
(Malloch) pel servei fitosanitari nacional del país d'exportació 
d'acord amb les normes internacionals relatives a les mesures 
fitosanitàries pertinents, esmentat en els certificats que preveu 
l'article 10 del present Reial decret sota l'epígraf "Declaració 
addicional" i declarat exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) 
i Amauromyza maculosa (Malloch) com a resultat de les 
inspeccions oficials portades a terme almenys una vegada al 
mes durant els tres mesos anteriors a l'exportació, o 
c) immediatament abans d’exportar-los, s’han sotmès a un 
tractament adequat contra Liriomyza sativae (Blanchard) i 
Amauromyza maculosa (Malloch) i s’han inspeccionat 
oficialment i s’han declarat exempts de Liriomyza sativae
(Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch); els detalls del 
tractament s’han d’indicar en els certificats que preveu l'article 
10 del present Reial decret 
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32.2. Flors tallades de Dendranthema (DC) Des. Moul., 
Dianthus L., Gypsophila L. i Solidago L., i hortalisses de 
fulla d'Apium graveolens L. i Ocimum L. 

Declaració oficial conforme les flors tallades i les hortalisses 
de fulla:
— són originàries d'un país exempt de Liriomyza sativae
(Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch), o 
— immediatament abans d’exportar-les, s’han sotmès a una 
inspecció oficial i s’han declarat exemptes de Liriomyza 
sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch). 

32.3. Vegetals d'espècies herbàcies, destinats a la 
plantació, excepte:
— bulbs 
— corms 
— vegetals de la família Gramineae
— rizomes 
— llavors 
— tubercles 
originaris de països tercers 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen els punts 27.1, 27.2, 28, 29 i 32.1 de la secció I 
de la part A de l'annex IV, declaració oficial conforme els 
vegetals:
a) són originaris d'una zona que se sap que està exempta de 
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii
(Burgess), o bé 
b) no s'han observat signes de Liriomyza huidobrensis
(Blanchard) ni Liriomyza trifolii (Burgess) al lloc de producció 
en ocasió de les inspeccions oficials portades a terme 
almenys una vegada al mes durant els tres mesos anteriors a 
la collita, o bé 
c) els vegetals s’han inspeccionat oficialment immediatament 
abans d’exportar-los, s’han declarat exempts de Liriomyza
huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess) i s’han 
sotmès a un tractament adequat contra Liriomyza 
huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess). 

33. Vegetals amb arrels, plantats o destinats a la plantació, 
conreats a l’aire lliure 

Declaració oficial conforme la parcel·la de producció està 
exempta de Clavibacter michiganensis ssp. sepedoniscus
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida
(Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) 
Behrens i Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 

34. Terra i medi de conreu unit o associat als vegetals, 
compost totalment o parcialment per terra o substàncies 
orgàniques sòlides com a parts de vegetals i humus, 
inclosa la torba o l'escorça, o compost parcialment per 
qualsevol substància inorgànica destinada a mantenir la 
vitalitat dels vegetals, originaris de:
— Turquia,
— Bielorússia, Geòrgia, Moldàvia, Rússia o Ucraïna,
— Països no europeus excepte Algèria, Egipte, Israel, 
Líbia, Marroc i Tunísia 

Declaració oficial conforme:
a) en el moment de la plantació, el medi de conreu estava:
- desproveït de terra i matèria orgànica, o bé 
- exempt d'insectes i nematodes nocius i es va sotmetre a un 
examen, un tractament tèrmic o fumigació adequats per 
garantir que estava exempt d'altres organismes nocius, o bé 
- sotmès a un tractament tèrmic o fumigació adequats per 
garantir que estava exempt d'organismes nocius, i 
b) des del moment de la plantació:
- s'han adoptat les mesures adequades per garantir que el 
medi de conreu s'ha mantingut exempt d'organismes nocius,  
o bé
- dins les dues setmanes anteriors a l'enviament, els vegetals 
es van separar del medi de conreu, i només se’n va deixar la 
quantitat mínima necessària per mantenir la vitalitat durant el 
transport, i, si s'han transplantat, el medi de conreu que s’ha 
fet servir amb aquesta finalitat compleix els requisits que 
estableix la lletra a) 

35.1. Vegetals de Beta vulgaris L., destinats a la plantació, 
excepte les llavors 

Declaració oficial conforme no s'han observat símptomes de 
Beet curly top virus (soques no europees) a la parcel·la de 
producció des del principi de l'últim cicle complet de vegetació

35.2. Vegetals de Beta vulgaris L., destinats a la plantació, 
excepte les llavors, originaris de països on es té constància 
de l’existència de Beet leaf curl virus

Sense perjudici dels requisits aplicables als vegetals que 
preveu el punt 35.1 de la secció I de la part A de l'annex IV, 
declaració oficial conforme:
a) no es té constància de l'existència de Beet leaf curl virus a 
la zona de producció, i 
b) no s'han observat símptomes de Beet leaf curl virus a la 
parcel·la de producció ni als voltants des del principi de l'últim 
cicle complet de vegetació 

36.1. Vegetals destinats a la plantació excepte:
— bulbs 
— corms 
— rizomes 
— llavors 
— tubercles 
originaris de països tercers 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen els punts 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 i 32.3 de 
la secció I de la part A de l'annex IV, declaració oficial 
conforme els vegetals s’han conreat en vivers i:
a) són originaris d'una zona declarada exempta de Thrips
palmi Karny pel servei fitosanitari nacional del país 
d'exportació d'acord amb les normes internacionals relatives a 
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les mesures fitosanitàries pertinents i esmentada en els 
certificats que preveu l'article 10 del present Reial decret sota 
l'epígraf "Declaració addicional", o 
b) són originaris d'un lloc de producció declarat exempt de 
Thrips palmi Karny pel servei fitosanitari nacional del país 
d'exportació d'acord amb les normes internacionals relatives a 
les mesures fitosanitàries pertinents, esmentat en els 
certificats que preveu l'article 10 del present Reial decret sota 
l'epígraf "Declaració addicional" i declarat exempt de Thrips
palmi Karny com a resultat de les inspeccions oficials 
portades a terme almenys una vegada al mes durant els tres 
mesos anteriors a l'exportació, o 
c) immediatament abans d’exportar-los, s’han sotmès a un 
tractament adequat contra Thrips palmi Karny i s’han 
inspeccionat oficialment i s’han declarat exempts de Thrips
palmi Karny; els detalls del tractament s’han d’indicar en els 
certificats que preveu l'article 10 del present Reial decret. 

36.2. Flors tallades d'Orchidaceae i fruits de Momordica L. i 
Solanum melongena L., originaris de països tercers 

Declaració oficial conforme les flors tallades i els fruits:
- procedeixen d'un país exempt de Thrips palmi Karny, o 
- immediatament abans d’exportar-los, s’han sotmès a una 
inspecció oficial i s’han declarat exempts de Thrips palmi
Karny

37. Vegetals de Palmae, destinats a la plantació, excepte 
les llavors, originaris de països no europeus 

Sense perjudici de les prohibicions aplicables als vegetals que 
preveu el punt 17 de la part A de l'annex III, quan escaigui, 
declaració oficial conforme:
a) els vegetals són originaris d'una zona de la qual se sap que 
està exempta de Palm lethal yellowing mycoplasm i Cadang-
Cadang viroid, i no s'han observat símptomes a la parcel·la de 
producció ni als voltants des del principi de l'últim cicle 
complet de vegetació, o bé 
b) no s'han observat símptomes de Palm lethal yellowing 
mycoplasm ni de Cadang-Cadang viroid als vegetals des del 
principi de l'últim cicle complet de vegetació, i els vegetals de 
la parcel·la de producció que presentaven símptomes que 
feien sospitar que estaven contaminats per aquests 
organismes s’han destruït in situ, i s’ha aplicat als vegetals un 
tractament adequat contra Myndus crudus Van Duzee 
c) els vegetals en conreu de teixits s'han obtingut de vegetals 
que compleixin els requisits que estableixen les lletres a) o b) 

38.1. Vegetals de Camellia L., destinats a la plantació, 
excepte les llavors, originaris de països no europeus 

Declaració oficial conforme:
a) els vegetals són originaris de zones de les quals se sap 
que estan exemptes de Ciborinia camelliae Kohn, o bé 
b) no s'han observat a les plantes en flor de la parcel·la de 
producció símptomes de Ciborinia camelliae Kohn des del 
principi de l'últim cicle complet de vegetació 

38.2. Vegetals de Fuchsia L., destinats a la plantació, 
excepte les llavors, originaris dels Estats Units i Brasil 

Declaració oficial conforme no s'han observat símptomes 
d'Aculops fuchsiae Keifer a la parcel·la de producció i 
conforme en la inspecció duta a terme immediatament abans 
de l'exportació s'ha comprovat que els vegetals estaven 
exempts d'Aculops fuchsiae Keifer 

39. Arbres i arbustos, destinats a la plantació, excepte les 
llavors i els vegetals en conreu de teixits, originaris de 
països tercers que no siguin ni europeus ni mediterranis 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen els punts 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 i 18 de la part 
A i el punt 1 de la part B de l'annex III i els punts 8.1, 8.2, 9, 
10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 
22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 
32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 i 38.2 de la secció I de 
la part A de l'annex IV, quan escaigui, declaració oficial 
conforme els vegetals:
- estan nets (per exemple, sense detritus vegetals) i exempts 
de flors i fruits 
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- s’han conreat en vivers, i 
- s’han inspeccionat en el moment oportú abans de 
l'exportació i no han presentat símptomes de bacteris, virus o 
organismes afins nocius, i, o bé no han presentat senyals o 
símptomes de nematodes, insectes, àcars ni fongs nocius, o 
bé s’han sotmès a tractaments adequats per eliminar aquests 
organismes

40. Arbres i arbustos de fulla caduca destinats a la 
plantació, excepte les llavors i els vegetals en conreu de 
teixits, originaris de països tercers que no siguin ni 
europeus ni mediterranis 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
indicats en els punts 2, 3, 9, 15, 16, 17 i 18 de la part A de 
l'annex III, el punt 1 de la part B de l'annex III i els punts 11.1, 
11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 
22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 i 45.1 de la 
secció I de la part A de l'annex IV, segons correspongui, 
declaració oficial conforme els vegetals estan en repòs 
vegetatiu i estan exempts de fulles 

41. Vegetals anuals o biennals destinats a la plantació, 
excepte les llavors, diferents de les Gramineae, originaris 
de països que no siguin ni europeus ni mediterranis 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen els punts 11 i 13 de la part A de l'annex III i els 
punts 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 i 35.2 de la 
secció I de la part A de l'annex IV, quan escaigui, declaració 
oficial conforme els vegetals:
- s'han conreat en vivers 
- no tenen detritus vegetals, flors ni fruits, i 
- s’han inspeccionat en el moment oportú abans d’exportar-
los, i:
- estan exempts de símptomes provocats per bacteris, virus i 
organismes afins nocius, i 
- estan exempts de senyals i símptomes provocats per 
nematodes, insectes, àcars i fongs nocius, o s’han sotmès al 
tractament adequat per eliminar aquests organismes 

42. Vegetals de la família de les Gramineae de les gespes 
perennes ornamentals de les subfamílies Bambusoideae, 
Panicoideae i dels gèneres Buchloe, Bouteloua Lag., 
Calamagrostis, Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., 
Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., 
Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. i Uniola L., destinats a 
la plantació, excepte les llavors, originaris de països que no 
siguin europeus ni mediterranis 

Sense perjudici dels requisits aplicables als vegetals que 
preveuen els punts 33 i 34 de la secció I de la part A de 
l'annex IV, declaració oficial conforme els vegetals:
- s'han conreat en vivers 
- no tenen detritus vegetals, flors ni fruits, i 
- s’han inspeccionat abans de l'exportació, i:
- estan exempts de símptomes provocats per bacteris, virus i 
organismes afins nocius, i 
- estan exempts de senyals i símptomes provocats per 
nematodes, insectes, àcars o fongs nocius, o s’han sotmès al 
tractament adequat per eliminar aquests organismes 

43. Vegetals reduïts naturalment o artificialment i destinats 
a la plantació, originaris de països no europeus, excepte les 
llavors

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen els punts 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 i 18 de la part 
A de l'annex III, el punt 1 de la part B de l'annex III i els punts 
8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 
19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 
28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 i 42 
de la secció I de la part A de l'annex IV, quan escaigui, 
declaració oficial conforme:
a) els vegetals, inclosos els recol·lectats directament en medis 
naturals, s’han conreat, conservat i guiat durant dos anys 
consecutius abans del seu enviament, com a mínim, en vivers 
oficialment registrats i sotmesos a un règim de control 
supervisat oficialment 
b) els vegetals dels vivers esmentats en la lletra a):
 aa) durant el període esmentat en la lletra a), com a mínim:
- s'han plantat en testos col·locats en prestatges a una altura 
mínima del terra de 50 cm 
- s’han sotmès als tractaments adequats per garantir que 
estan exempts d’oïdis no europeus; el principi actiu, la 
concentració i data d'aplicació d'aquest tractament s'han 
d’esmentar en el certificat fitosanitari que preveu l'article 10 
del present Reial decret sota el títol "Desinfecció i tractament 
de desinfecció" 
- s’han inspeccionat oficialment, com a mínim, sis vegades 
l'any a intervals adequats per tal de detectar la presència dels 
organismes  nocius  en  qüestió,  que  són els que recullen els 
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annexos del present Reial decret. Les inspeccions que també 
s’han de dur a terme als vegetals que estiguin als voltants 
dels vivers esmentats en la lletra a) han de consistir, com a 
mínim, en un examen visual de cadascuna de les fileres de la 
parcel·la o viver i de totes les parts dels vegetals que 
sobresurtin del medi de conreu, fent servir una mostra 
aleatòria mínima de 300 plantes de cada gènere quan el 
nombre de plantes d’aquest gènere no superi les 3.000, o el 
10% de les plantes, si el nombre és superior a 3.000
- en el curs d'aquestes inspeccions, s'ha comprovat que els 
vegetals estan exempts dels organismes nocius pertinents 
especificats en el guió anterior. Els vegetals infectats s'han 
arrencat, i els restants, si s'escau, s'han sotmès a un 
tractament eficaç, a més de mantenir-se a la parcel·la o viver 
durant un període adequat i ser inspeccionats per garantir que 
estan lliures d’aquests organismes nocius 
- s'han plantat en un medi de conreu artificial no utilitzat o en 
un medi de conreu natural, tractat per fumigació o mitjançant 
un tractament tèrmic adequat, i posteriorment s'ha examinat i 
s'ha comprovat que està exempt d'organismes nocius 
- s'han mantingut en condicions que garanteixen que el medi 
de conreu s'ha mantingut exempt d'organismes nocius, i, en 
un termini de dues setmanes abans de l'enviament:
- s'han agitat i rentat amb aigua neta per eliminar el medi de 
conreu original i s'han mantingut simplement amb l'arrel o bé 
- s'han agitat i rentat amb aigua neta per eliminar el medi de 
conreu original i s'han tornat a plantar en un medi de conreu 
que compleix les condicions que fixa el cinquè guió de la 
sublletra aa) o bé 
- s'han sotmès als tractaments adequats per garantir que el 
medi de conreu està exempt d'organismes nocius; el principi 
actiu, la seva concentració i la data d'aplicació d'aquests 
tractaments s'han d’esmentar en el certificat fitosanitari que 
preveu l’article 10 del present Reial decret sota el títol 
"Desinfecció i tractament de desinfecció" 
bb) s'han envasat en recipients tancats, precintats oficialment, 
que porten el número de registre del viver registrat; aquest 
número també s'ha d’indicar sota el títol de "Declaració 
addicional" del certificat fitosanitari que preveu l'article 10 del 
present Reial decret, per permetre la indentificació dels 
enviaments

44. Vegetals herbacis perennes destinats a la plantació, 
excepte les llavors, de les famílies Caryophyllaceae 
(excepte Dianthus L.), Compositae [excepte Dendranthema
(DC.) Des Moul.], Cruciferae, Leguminosae i Rosaceae 
(excepte Fragaria L.), originaris de països tercers que no 
siguin europeus ni mediterranis 

Sense perjudici dels requisits aplicables als vegetals que 
preveuen els punts 32.1, 32.2, 32.3, 33 i 34 de la secció I de 
la part A de l'annex IV, declaració oficial conforme els 
vegetals:
- s'han conreat en vivers 
- no tenen detritus vegetals, flors ni fruits, i 
- s’han inspeccionat en el moment oportú abans d’exportar-
los, i:
 - estan exempts de símptomes provocats per bacteris, virus i 
organismes afins nocius, i 
 - estan exempts de senyals i símptomes provocats per 
nematodes, insectes, àcars o fongs nocius, o s’han sotmès al 
tractament adequat per eliminar aquests organismes 

45.1. Vegetals d'espècies herbàcies i vegetals de Ficus L. i
Hibiscus L., destinats a la plantació, excepte els bulbs, els 
corms, els rizomes, les llavors i els tubercles, originaris de 
països no europeus 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen els punts 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 i 36.1 de 
la secció I de la part A de l'annex IV, declaració oficial 
conforme els vegetals:
a) són originaris d'una zona declarada exempta de Bemisia 
tabaci Genn. (poblacions no europees) pel servei fitosanitari 
nacional del país d'exportació d'acord amb  les  normes  
internacionals  relatives  a  les mesures fitosanitàries corres-
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ponents, i esmentada en els certificats que preveu l'article 10 
del present Reial decret sota l'epígraf "Declaració addicional", 
o bé 
b) són originaris d'un lloc de producció declarat exempt de 
Bemisia tabaci Genn. (poblacions no europees) pel servei 
fitosanitari nacional del país d'exportació d'acord amb les 
normes internacionals relatives a les mesures fitosanitàries 
corresponents, esmentat en els certificats que preveu l'article 
10 del present Reial decret sota l'epígraf "Declaració 
addicional" i declarat exempt de Bemisia tabaci Genn. 
(poblacions no europees) com a resultat de les inspeccions 
oficials portades a terme almenys una vegada cada tres 
setmanes durant les nou setmanes anteriors a l'exportació, o 
c) en els casos en els quals s'hagi detectat la presència de 
Bemisia tabaci Genn. (poblacions no europees) al lloc de 
producció, són mantinguts o produïts en aquest lloc i s’han 
sotmès a un tractament adequat per garantir la inexistència 
de Bemisia tabaci Genn. (poblacions no europees) i, 
posteriorment, el lloc de producció s’ha declarat exempt de 
Bemisia tabaci Genn. (poblacions no europees) com a 
conseqüència de l'aplicació dels procediments adequats 
d'eradicació d'aquest organisme, tant en les inspeccions 
oficials portades a terme setmanalment durant les nou 
setmanes anteriors a l'exportació com en els procediments de 
control aplicats durant aquest període; els detalls del 
tractament s’han d’indicar en els certificats que preveu l'article 
10 del present Reial decret. 

45.2. Flors tallades d’Aster spp., Eryngium L., Gypsophila
L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., 
Trachelium L. i hortalisses de fulla d'Ocimum L., originàries 
de països no europeus 

Declaració oficial conforme les flors tallades i les hortalisses 
de fulla:
— procedeixen d'un país exempt de Bemisia tabaci Genn. 
(poblacions no europees), o 
— immediatament abans d’exportar-les, s’han sotmès a una 
inspecció oficial i s’han declarat lliures de Bemisia tabaci
Genn. (poblacions no europees) 

45.3. Vegetals de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten 
ex Farw., destinats a la plantació, excepte les llavors, 
originaris de països on es té constància de l'existència de 
Tomato yellow leaf curl virus : 

a)   se sap que estan exempts de Bemisia tabaci Genn. 

b)  se sap que no estan exempts de Bemisia tabaci Genn. 

Sense perjudici dels requisits aplicables als vegetals que 
preveu el punt 13 de la part A de l'annex III i els punts 25.5, 
25.6 i 25.7 de la secció I de la part A de l'annex IV, quan 
escaigui

Declaració oficial conforme no s'han observat símptomes de 
Tomato yellow leaf curl virus als vegetals 

Declaració oficial conforme:
a) no s'han observat símptomes de Tomato yellow leaf curl
virus als vegetals, i que:
 aa) els vegetals són originaris de zones que se sap que 
estan exemptes de Bemisia tabaci Genn.o bé 
 bb) s'ha comprovat que la parcel·la de producció està 
exempta de Bemisia tabaci Genn. mitjançant inspeccions 
oficials portades a terme mensualment, com a mínim, durant 
els tres mesos anteriors a l'exportació o bé 
b) no s'han observat símptomes de Tomato yellow leaf curl
virus a la parcel·la de producció i la parcel·la s’ha sotmès a un 
tractament adequat i a un règim de seguiment per garantir 
que està exempta de Bemisia tabaci Genn. 

46. Vegetals destinats a la plantació, que no siguin llavors, 
bulbs, tubercles ni rizomes i originaris de països on es té 
constànciade l'existència dels organismes nocius 
corresponents
Aquests organismes són:
- Bean golden mosaic virus
- Cowpea mild mottle virus
- Lettuce infectious yellows virus

Sense perjudici dels requisits aplicables als vegetals que 
preveuen el punt 13 de la part A de l'annex III i els punts 25.5, 
25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2 44, 45, 45.1, 45.2 i 45.3 de 
la secció I de la part A de l'annex IV, quan escaigui:
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- Pepper mild tigré virus
- Squash leaf curl virus
- altres virus transmesos per Bemisia tabaci Genn. 
a)  Quan no es tingui constància de l'existència de Bemisia
tabaci Genn. (poblacions no europees) ni d'altres vectors 
dels organismes nocius corresponents 

b) Quan es tingui constància de l'existència de Bemisia 
tabaci Genn. (poblacions no europees) ni d'altres vectors 
dels organismes nocius corresponents 

Requisits especials 

Declaració oficial conforme no s'han observat símptomes 
d’aquests organismes nocius als vegetals durant el seu cicle 
complet de vegetació 

Declaració oficial conforme no s'han observat símptomes dels 
organismes nocius corresponents durant un període adequat, i: 
a) els vegetals són originaris de zones de les quals se sap 
que estan exemptes de Bemisia tabaci Genn. i altres vectors 
dels organismes nocius corresponents, o bé 
b) la parcel·la de producció s’ha declarat exempta de Bemisia 
tabaci Genn. i altres vectors dels organismes nocius 
corresponents després de les inspeccions oficials dutes a 
terme en les èpoques adequades, o bé 
c) els vegetals s’han sotmès a un tractament adequat per 
eradicar Bemisia tabaci Genn. 

47. Llavors de Helianthus annuus L. Declaració oficial conforme:  
a) les llavors són originàries de zones de les quals se sap que 
estan exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. i de 
Toni, o bé 
b) amb excepció de les produïdes en varietats resistents a 
totes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. que 
estiguin presents a la zona de producció, la resta de les 
llavors s’han sotmès a un tractament adequat contra 
Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. i de Toni 

48. Llavors de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex 
Farw

Declaració oficial conforme les llavors s’han obtingut 
mitjançant un mètode adequat d'extracció per àcid o un altre 
mètode equivalent, autoritzat d'acord amb el procediment 
establert per normativa comunitària i:
a) les llavors són originàries de zones on no es té constància 
de l'existència de Clavibacter michiganensis ssp. 
michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris
pv. vesicatoria (Doidge) Dye i Potato spindle tuber viroid, o bé
b) no s'han observat símptomes de malalties causades per 
aquests organismes nocius als vegetals de la parcel·la de 
producció durant el seu cicle complet de vegetació, o bé 
c) les llavors s'han sotmès a una prova oficial amb mètodes 
adequats per detectar, com a mínim, la presència d'aquests 
organismes nocius en una mostra representativa i s'ha 
comprovat que estan exemptes d'aquests organismes nocius 

49.1. Llavors de Medicago sativa L. Declaració oficial conforme:  
a) no s'han observat símptomes de Ditylenchus dipsaci
(Kühn) Filipjev a la parcel·la de producció des del principi de 
l'últim cicle complet de vegetació, ni de les proves de 
laboratori s’ha deduït l'existència de Ditylenchus dipsaci
(Kühn) Filipjev en una mostra representativa, o bé 
b) s'ha dut a terme una fumigació prèvia a l'exportació 

49.2. Llavors de Medicago sativa L., originàries de països 
on es té constància de l'existència de Clavibacter
michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. 

Sense perjudici dels requisits aplicables als vegetals que 
preveu el punt 49.1 de la secció I de la part A de l'annex IV, 
declaració oficial conforme:
a) no s'ha tingut constància de l'existència de Clavibacter
michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., a l'explotació ni als 
voltants durant els deu anys anteriors. 
b) - el conreu pertany a una varietat reconeguda com a molt 
resistent a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et 
al, o bé - no hi havia començat encara el seu quart cicle 
complet de vegetació des de la sembra quan es va recollir la 
llavor, ni hi havia més d'una collita anterior d'aquest mateix 
conreu, o bé - el contingut de matèria inert, que s'ha 
determinat d'acord amb les normes aplicables a la certificació 
de les llavors comercialitzades a la Comunitat, no sobrepassa 
el 0,1% del pes 
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c) no s'han observat símptomes de Clavibacter michiganensis
ssp. insidiosus Davis et al. a la parcel·la de producció ni a 
qualsevol altre conreu de Medicago sativa L. adjacent a la 
parcel·la durant l'últim cicle complet de vegetació o, quan 
escaigui, els dos últims cicles de vegetació 
d) el conreu s'ha dut a terme en una terra on no s'ha conreat 
Medicago sativa L. durant els tres anys anteriors a la sembra 

50. Llavors d'Oryza sativa L Declaració oficial conforme les llavors:  
a) s'han sotmès oficialment a les proves nematològiques 
adequades, en les quals s'ha comprovat que estan exemptes 
d'Aphelenchoides besseyi Christie, o bé 
b) s'han sotmès a un tractament adequat d'aigua calenta, o 
d'un altre tipus, contra Aphelenchoides besseyi Christie 

51. Llavors de Phaseolus L. Declaració oficial conforme:  
a) les llavors són originàries de zones que, segons consta, 
estan lliures de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) 
Dye o bé 
b) s'ha analitzat una mostra representativa de les llavors i s'ha 
comprovat que estan exemptes de Xanthomonas campestris
pv. phaseoli (Smith) Dye 

52. Llavors de Zea mais L. Declaració oficial conforme:  
a) les llavors són originàries de zones de les quals se sap que 
estan exemptes d'Erwinia stewartii (Smith) Dye, o bé 
b) s'ha analitzat una mostra representativa de les llavors i s'ha 
comprovat que estan exemptes d'Erwinia stewartii (Smith) 
Dye 

53. Llavors del gènere Triticum, Secale i X Triticosecale
originàries de l'Afganistan, Estats Units, Índia, Iran, Iraq, 
Mèxic, Nepal, Pakistan i Sud-àfrica a les quals s'ha detectat 
la presència de Tilletia indica Mitra 

Declaració oficial conforme les llavors procedeixen d'una zona 
on no s'ha detectat la presència de Tilletia indica Mitra. El 
nom de la zona ha de figurar en el certificat fitosanitari a què 
es refereix l'article 10 del present Reial decret 

54. Grans del gènere Triticum, Secale i X Triticosecale
originaris de l'Afganistan, Estats Units, Índia, Iran, Iraq, 
Mèxic, Nepal, Pakistan i Sud-àfrica on s'ha detectat la 
presència de Tilletia indica Mitra 

Declaració oficial conforme:
i) els grans procedeixen d'una zona on no s'ha detectat la 
presència de Tilletia indica Mitra; el nom de la zona o zones 
ha de figurar en el certificat fitosanitari a què es refereix 
l'article 10 del present Reial decret, en la rúbrica 
"procedència"; o bé 
ii) no s'han detectat símptomes de Tilletia indica Mitra als 
vegetals al lloc de producció al llarg del seu últim cicle 
vegetatiu complet i, a més, s'han pres mostres 
representatives dels grans en el moment de la collita i abans 
de l'enviament, els quals s’han sotmès a proves i s’han trobat 
exempts de Tilletia indica Mitra en aquestes proves, el resultat 
de les quals ha de figurar en el certificat sanitari a què es 
refereix l'article 10 del present Reial decret, en la rúbrica 
"designació del producte", com a "sotmesos a proves i trobats 
exempts de Tilletia indica Mitra" 

Secció II 

VEGETALS, PRODUCTES VEGETALS I ALTRES OBJECTES ORIGINARIS DE LA COMUNITAT 

Vegetals, productes vegetals i altres objectes Requisits especials 
1. Fusta de Castanea Mill a) Declaració oficial conforme la fusta és originària de zones 

de les quals se sap que estan exemptes de Cryphonectria
parasitica (Murrill) Barr, o bé 
b) la fusta ha d’estar escorçada 

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

a) Declaració oficial conforme la fusta és originària de zones 
de les quals se sap que estan exemptes de Ceratocystis 
fimbriata f.sp. platani Walter, o bé 
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b) a la fusta o al seu embalatge, segons l'ús comercial en 
vigor, s’hi han d’estampar les paraules "Kiln-dried", "KD" 
(assecatge en forn) o una altra marca reconeguda 
internacionalment per indicar que en el moment de la seva 
fabricació la fusta, amb un programa adequat de temps i 
temperatura, s'ha sotmès a un procés d'assecatge en forn fins 
a aconseguir un grau d'humitat inferior al 20%, expressat com 
a percentatge de matèria seca 

3. Escorça aïllada de Castanea Mill. Declaració oficial conforme:  
a) l'escorça és originària de zones de les quals se sap que 
estan exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, o 
bé
b) l'enviament s'ha sotmès a fumigació o un altre tractament 
adequat contra Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr 

4. Vegetals de Pinus L. destinats a la plantació, excepte les 
llavors

Declaració oficial conforme no s'han observat símptomes de 
Scrirrhia pini Funk i Parker a la parcel·la de producció ni als 
voltants des del principi de l'últim cicle complet de vegetació 

5. Vegetals d'Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus
L., Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr., destinats a la 
plantació, excepte les llavors 

Sense perjudici dels requisits aplicables als vegetals que 
preveu el punt 4 de la secció II de la part A de l'annex IV, 
quan escaigui, declaració oficial conforme no s'han observat 
símptomes de Melampsora medusae Thümen a la parcel·la 
de producció ni als voltants des del principi de l'últim cicle 
complet de vegetació 

6. Vegetals de Populus L., destinats a la plantació, excepte 
les llavors 

Declaració oficial conforme no s'han observat símptomes de 
Melampsora medusae Thümen a la parcel·la de producció ni 
als voltants des del principi de l'últim cicle complet de 
vegetació

7. Vegetals de Castanea Mill. i Quercus L., destinats a la 
plantació, excepte les llavors 

Declaració oficial conforme:
a) els vegetals són originaris de zones de les quals se sap 
que estan exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, 
o bé 
b) no s'han observat símptomes de Cryphonectria parasitica
(Murrill) Barr a la parcel·la de producció ni als voltants des del 
principi de l'últim cicle complet de vegetació 

8. Vegetals de Platanus L., destinats a la plantació, excepte 
les llavors 

Declaració oficial conforme:
a) els vegetals són originaris de zones de les quals se sap 
que estan exemptes de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani
Walter, o bé 
b) no s'han observat símptomes de Ceratocystis fimbriata f.sp. 
platani Walter a la parcel·la de producció ni als voltants des 
del principi de l'últim cicle complet de vegetació 

9. Vegetals d'Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., 
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) 
Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L., destinats a 
la plantació, excepte les llavors 

Declaració oficial conforme:
a) els vegetals són originaris de zones reconegudes com a 
exemptes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. d'acord 
amb el procediment establert per normativa comunitària, o bé 
b) els vegetals que han mostrat símptomes d'Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al., a la parcel·la de producció i als 
voltants s’han destruït 

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

Declaració oficial conforme:
a) els vegetals són originaris de zones de les quals se sap 
que estan exemptes de Spiroplasma citri Saglio et al., de 
Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus
vein enation woody gall i virus Citrus tristeza (soques 
europees), o bé 
b) els vegetals s'han obtingut mitjançant un sistema de 
certificació que exigeix la procedència en línia directa de 
material mantingut en bones condicions i s’han sotmès a 
proves oficials fent servir indicadors adequats o mètodes 
equivalents, aprovats d'acord amb el procediment establert 
per normativa comunitària, a fi de detectar, com a mínim, 
Citrus tristeza virus (soques europees) i Citrus vein enation
woody gall, i s'han mantingut permanentment en un 
hivernacle protegits d'insectes o en una gàbia aïllada on no 
s'han observat símptomes de la presència de Spiroplasma 
citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli i 
Gikashvili, Citrus tristeza virus (soques europees) ni Citrus
vein enation woody gall, o bé 
c) els vegetals:
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- s'han obtingut mitjançant un sistema de certificació que 
exigeix la procedència en línia directa de material mantingut 
en bones condicions i sotmès a proves oficials a fi de 
detectar, com a mínim, Citrus tristeza virus (soques europees) 
i Citrus vein enation woody gall fent servir indicadors 
adequats o mètodes equivalents, aprovats d'acord amb el 
procediment establert per normativa comunitària, i d’aquestes 
proves s’ha deduït que estan exempts de Citrus tristeza virus
(soques europees), i es certifica que estan exempts, com a 
mínim, d’aquest organisme en les proves oficials dutes a terme 
d'acord amb els mètodes esmentats en el present guió,  i 
- s’han inspeccionat i no s’hi han observat símptomes de 
Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) 
Kanchaveli i Gikashvili, Citrus vein enation woody gall ni 
Citrus tristeza virus des del principi de l'últim cicle complet de 
vegetació

11. Vegetals d'Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea
spp. i Strelitziaceae, amb arrels o medi de conreu unit o 
associat 

Declaració oficial conforme:
a) no s'ha observat contaminació per Radopholus similis
(Cobb) Thorne a la parcel·la de producció des del principi de 
l'últim cicle complet de vegetació, o bé 
b) la terra i les arrels dels vegetals sospitosos s’han sotmès 
des del principi de l'últim cicle complet de vegetació a proves 
nematològiques oficials de detecció, com a mínim, de 
Radopholus similis (Cobb) Thorne, i s'ha comprovat que estan 
exemptes d'aquests organismes nocius 

12. Vegetals de Fragaria L., Prunus L. i Rubus L., destinats 
a la plantació, excepte les llavors 

Declaració oficial conforme:
a) els vegetals són originaris de zones de les quals se sap 
que estan exemptes dels organismes nocius corresponents, o 
bé
b) no s'han observat símptomes de malalties causades pels 
organismes nocius corresponents als vegetals de la parcel·la 
de producció des del principi de l'últim cicle complet de 
vegetació.
Els organismes nocius corresponents són:
- per a Fragaria L.:
- Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae,
- Arabis mosaic virus,
- Raspberry ringspot virus,
- Strawberry crinkle virus,
- Strawberry latent ringspot virus,
- Strawberry mild yellow edge virus,
- Tomato black ring virus,
- Xanthomonas fragariae Kennedy i King,
- per a Prunus L.:
- Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,
- Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye,  
- per a Prunus persica (L.) Batsch:  
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,
- per a Rubus L.:
- Arabis mosaic virus,
- Raspberry ringspot virus,
- Strawberry latent ringspot virus,
- Tomato black ring virus

13. Vegetals de Cydonia Mill. i Pyrus L., destinats a la 
plantació, excepte les llavors 

Sense perjudici dels requisits aplicables als vegetals que 
preveu el punt 9 de la secció II de la part A de l'annex IV, 
declaració oficial conforme:
a) els vegetals són originaris de zones de les quals se sap 
que estan exemptes de Pear declini mycoplasm, o bé 
b) els vegetals de la parcel·la de producció i dels voltants, que 
han mostrat símptomes pels quals es pugui sospitar 
l'existència de contaminació per Pear declini mycoplasm,
s’han destruït a la parcel·la mateixa en el transcurs dels tres 
últims cicles complets de vegetació 
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14. Vegetals de Fragaria L., destinats a la plantació, 
excepte les llavors 

Sense perjudici dels requisits aplicables als vegetals que 
preveu el punt 12 de la secció II de la part A de l'annex IV, 
declaració oficial conforme:
a) els vegetals són originaris de zones de les quals se sap 
que estan exemptes d'Aphelenchoides besseyi Christie, o bé 
b) no s'han observat símptomes d'Aphelenchoides besseyi
Christie als vegetals de la parcel·la de producció des del 
principi de l'últim cicle complet de vegetació, o bé 
c) en el cas dels vegetals en conreu de teixits, aquests 
deriven de vegetals que s'ajusten al que disposa la lletra b) 
d'aquest mateix punt, o s’han examinat oficialment mitjançant 
mètodes nematològics adequats, i s'ha comprovat que estan 
exempts d'Aphelenchoides besseyi Christie 

15. Vegetals de Malus Mill., destinats a la plantació, 
excepte les llavors 

Sense perjudici dels requisits aplicables als vegetals que 
preveu el punt 9 de la secció II de la part A de l'annex IV, 
declaració oficial conforme:
a) els vegetals són originaris de zones de les quals se sap 
que estan exemptes d'Apple proliferation mycoplasm, o bé 
b) aa) els vegetals, excepte els procedents de llavors, han 
estat:  
 - certificats oficialment segons un sistema de certificació que 
exigeix la procedència en línia directa de material mantingut 
en bones condicions i sotmès a proves nematològiques 
oficials fent servir indicadors adequats o mètodes equivalents 
a fi de detectar, com a mínim, Apple proliferation mycoplasm, i 
d’aquestes proves s’ha deduït que estan exempts d'aquests 
organismes nocius, o bé 
 - obtinguts en línia directa de material mantingut en bones 
condicions i sotmès, com a mínim una vegada durant els sis 
últims cicles complets de vegetació, a proves oficials a fi de 
detectar, com a mínim, Apple proliferation mycoplasm, fent 
servir indicadors adequats o mètodes equivalents, i 
d’aquestes proves s’ha deduït que estan exempts d'aquests 
organismes nocius 
bb) no s'han observat símptomes de malalties causades per 
Apple proliferation mycoplasm als vegetals de la parcel·la de 
producció, ni als vegetals suceptibles dels voltants, des del 
principi dels tres útims cicles complets de vegetació 

16. Vegetals de les espècies següents de Prunus L., 
destinats a la plantació, excepte les llavors:
- Prunus amygdalus Batsch,  
- Prunus armeniaca L.,
- Prunus blireiana Andre,
- Prunus brigantina Vill.,
- Prunus cerasifera Ehrh.,
- Prunus cistena Hansen,
- Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,
- Prunus domestica ssp. domestica L.,  
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid,
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,  
- Prunus glandulosa Thunb.,
- Prunus holosericea Batal.,
- Prunus hortulana Bailey,
- Prunus japonica Thunb.,
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,
- Prunus maritima Marsh.,  
- Prunus mume Sieb. et Zucc.,  
- Prunus nigra Ait.,
- Prunus persica (L.) Batsch,  
- Prunus salicina L.,
- Prunus sibirica L.,
- Prunus simonii Carr.,
- Prunus spinosa L.,
- Prunus tomentosa Thunb.,
- Prunus triloba Lindl.,
- altres espècies de Prunus L. suceptibles a Plum pox virus

Sense perjudici dels requisits aplicables als vegetals que 
preveu el punt 12 de la secció II de la part A de l'annex IV, 
declaració oficial conforme:

a) els vegetals són originaris de zones de les quals se sap 
que estan exemptes de Plum pox virus, o bé 
b) aa) els vegetals, excepte els procedents de llavors:
- s’han certificat oficialment segons un sistema de certificació 
que exigeix la procedència en línia directa de material 
mantingut en bones condicions i s’han sotmès a proves 
oficials a fi de detectar, com a mínim, Plum pox virus, fent 
servir indicadors adequats o mètodes equivalents, i 
d’aquestes proves s’ha deduït que estan exempts d'aquest 
organisme nociu, o bé 
- s’han obtingut en línia directa de material mantingut en 
bones condicions i s’han sotmès, almenys una vegada durant 
els tres últims cicles complets de vegetació, a proves oficials 
a fi de detectar, com a mínim, Plum pox virus, fent servir 
indicadors adequats o mètodes equivalents, i d’aquestes 
proves s’ha deduït que estan exempts d'aquest organisme 
nociu
bb) no s'han observat símptomes de malalties causades per 
Plum pox virus als vegetals de la parcel·la de producció, ni als 
vegetals susceptibles dels voltants, des del principi dels tres 
últims cicles complets de vegetació 
cc) els vegetals de la parcel·la de producció que han 
presentat símptomes de malalties causades per altres virus o 
organismes afins s’han destruït 
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17. Vegetals de Vitis L., excepte els fruits i llavors Declaració oficial conforme no s'han observat símptomes de 

Grapevine Flavescense dorée MLO i Xylophilus ampelinus
(Panagopoulos) Willems et al. en les soques d'origen de la 
parcel·la de producció des del principi dels dos últims cicles 
complets de vegetació 

18.1. Tubercles de Solanum tuberosum L., destinats a la 
plantació

Declaració oficial conforme:
a) s'ajusten a les disposicions comunitàries de lluita contra el 
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, i 
b) els tubercles són originaris d'una zona de la qual se sap 
que està exempta de Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus (Spiekermann et Kotthoff) Davis et al., o bé 
s'ajusta a les disposicions comunitàries de lluita contra 
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann 
et Kotthoff) Davis et al., i 
c) els tubercles són originaris d'un camp del qual se sap que 
està exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) 
Behrens i Globodera pallida (Stone) Behrens i 
d) aa) els tubercles són originaris de zones que se sap que 
estan exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) 
Smith, o 
 bb) en zones on es té constància de l'existència de 
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, els tubercles són 
originaris d'una parcel·la de producció que s'ha comprovat 
que està exempta de Pseudomonas solanacearum (Smith) 
Smith, o que es considera exempta d'aquest organisme com 
a conseqüència de l'aplicació d'un procediment adequat per 
tal d'eradicar el Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith i 
e) els tubercles són originaris de zones de les quals se sap 
que estan exemptes de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. 
(totes les poblacions) i de Meloidogyne fallax Karssen o en 
zones on es té constància de l'existència de Meloidogyne
chitwoodi Golden et al. (totes les poblacions) i de 
Meloidogyne fallax Karssen:
- els tubercles són originaris d'una parcel·la de producció que 
s'ha comprovat que està exempta de Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. (totes les poblacions), i de Meloidogyne fallax
Karssen gràcies a una investigació anual dels cultius hostes 
mitjançant inspecció visual dels vegetals hostes en moments 
adequats d'inspecció visual, tant externa com tallant els 
tubercles, després de la recol·lecció de patates conreades a 
la parcel·la de producció o bé 
- els tubercles s’han sotmès a un mostreig aleatori després de 
la recol·lecció i una inspecció per detectar la presència de 
símptomes després d'un mètode adequat per induir-los a 
proves de laboratoris, així com una inspecció visual externa i 
tallant tubercles, en moments adequats i, en tots els casos, en 
el moment de tancar els embalatges o contenidors abans de 
comercialitzar-los d'acord amb les disposicions sobre 
tancament de la Directiva 66/403/CEE, i no s’hi han detectat 
símptomes de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (totes les 
poblacions) ni de Meloidogyne fallax Karssen 

18.2. Tubercles de Solanum tuberosum L., destinats a la 
plantació, excepte els tubercles de les varietats oficialment 
acceptades en un o més estats membres d'acord amb la 
Directiva 70/457/CEE del Consell, de 29 de setembre de 
1970, referent al catàleg comú de les varietats de les 
espècies de plantes agrícoles

Sense perjudici dels requisits especials aplicables als 
tubercles que preveu el punt 18.1 de la secció II de la part A 
de l'annex IV, declaració oficial conforme els tubercles:
- pertanyen a altes seleccions, la qual cosa s'ha d’indicar de 
la manera adequada en els documents adjunts als tubercles 
corresponents,
- s’han produït a la Comunitat, i 
- procedeixen en línia directa de material mantingut en bones 
condicions i s’han sotmès a la Comunitat a proves de 
quarantena oficials amb els mètodes adequats, de les quals 
es desprèn que estan exempts d'organismes nocius
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18.3. Vegetals que formen estolons o tubercles d'espècies 
de Solanum L. o els seus híbrids, destinats a la plantació, 
diferents dels tubercles de Solanum tuberosum L. que 
s'especifiquen en els punts 18.1 o 18.2 de la secció II de la 
part A de l'annex IV i excepte cultius el material dels quals 
s'ha mantingut emmagatzemat en bancs genètics o 
col·leccions genètiques 

a) Els vegetals s’han de mantenir en condicions de 
quarantena i han d’estar exempts de qualsevol organisme 
nociu en les proves de quarantena 
b) Les proves de quarantena esmentades en la lletra a) han 
de ser:
 aa) supervisades per l'organització oficial de protecció de 
vegetals espanyola i dutes a terme per personal 
científicament format d'aquesta organització o de qualsevol 
corporació autoritzada oficialment 
 bb) dutes a terme en un lloc que disposi d’un nombre 
suficient d'instal·lacions adequades per contenir els 
organismes nocius i mantenir el material, inclosos els 
indicadors, de manera que s'elimini qualsevol risc de 
propagació d'organismes nocius 
 cc) dutes a terme en cada unitat de material:
 - mitjançant examen visual a intervals regulars durant tot un 
cicle vegetatiu, com a mínim, tenint en compte el tipus de 
material i la seva fase de desenvolupament durant el 
programa de les proves, per detectar els símptomes causats 
per qualsevol organisme nociu 
- mitjançant proves, amb els mètodes adequats, per ser 
presentades al Comitè que prevegi la normativa comunitària:
- per a tot el material de patata, detecció com a mínim de:
- Andean potato latent virus,
- Arracacha virus B, oca strain,
- Potato black ringspot virus,
- Potato spindle tuber viroid,
- Potato virus T,
- Andean potato mottle virus,
- Virus de la patata A, M, S, V, X i Y (inclosos YO, Yn i YC) i 
Potato leaf roll virus,
- Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann 
et Kotthoff) Davis et al.,  
- Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith,
- per a la patata de sembra, detecció com a mínim dels virus i 
viroides abans enumerats 
 dd) mitjançant les proves adequades de qualsevol altre 
símptoma observat en l'examen visual, per tal d'identificar-hi 
els organismes nocius causants d’aquests símptomes 
c) Qualsevol material que no hagi resultat exempt dels 
organismes nocius que especifica la lletra b), segons les 
proves esmentades en la dita lletra, s’ha de destruir 
immediatament o s’ha de sotmetre a procediments que 
eliminin aquests organismes 
d) Cada organització o centre d'investigació que posseeixi el 
material esmentat ha d’informar el servei oficial de protecció 
vegetal espanyol sobre el material de què disposi 

18.4. Vegetals d'espècies de Solanum L., que formen 
estolons o tubercles o els seus híbrids, destinats a la 
plantació, emmagatzemats en bancs de gens o col·leccions 
genètiques

Cada organització o centre d'investigació que posseeixi el 
material esmentat ha d’informar el servei oficial de protecció 
vegetal espanyol sobre el material de què disposi 

18.5. Tubercles de Solanum tuberosum L., no recollits en 
els punts 18.1, 18.2, 18.3 o 18.4 de la secció II de la part A 
de l'annex IV 

A l'embalatge, o en el cas de les patates transportades a 
granel, al vehicle, s'hi ha d’estampar un número de registre 
que indiqui que les patates les ha conreat un productor 
oficialment registrat o que són originàries de centres 
d'emmagatzematge o enviament col·lectius oficialment 
registrats i situats a la zona de producció, i que indiqui que els 
tubercles estan exempts de Pseudomonas solanacearum
(Smith) Smith i que s'ajusten a:
a) les disposicions comunitàries en matèria de lluita contra 
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, i 
b) si s'escau, a les disposicions comunitàries en matèria de 
lluita contra Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. 
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18.6. Vegetals de les espècies de Solanaceae, destinats a 
la plantació, excepte les llavors i altres vegetals esmentats 
en els punts 18.4 o 18.5 de la secció II de la part A de 
l'annex IV 

Sense perjudici dels requisits aplicables, quan escaigui, als 
vegetals que preveuen els punts 18.1, 18.2 i 18.3 de la secció 
II de la part A de l'annex IV, declaració oficial conforme:
a) els vegetals són originaris de zones de les quals se sap 
que estan exemptes de Potato stolbur mycoplasm, o bé 
b) no s'han observat símptomes de Potato stolbur mycoplasm
als vegetals de la parcel·la de producció des del principi de 
l'últim cicle complet de vegetació 

18.7. Vegetals de Capsicum annuum L., Lycopersicon
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L., i 
Solanum melongena L., destinats a la plantació, excepte 
les llavors 

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveu el punt 18.6 de la secció II de la part A de l'annex 
IV, quan escaigui, declaració oficial conforme:
a) els vegetals són originaris de zones que s'ha comprovat 
que estan exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) 
Smith,  o bé 
b) no s'han observat símptomes de Pseudomonas 
solanacearum (Smith) Smith als vegetals de la parcel·la de 
producció des del principi de l'últim cicle complet de vegetació

19. Vegetals d’Humulus lupulus L., destinats a la plantació, 
excepte les llavors 

Declaració oficial conforme no s'han observat símptomes de 
Verticillium alboatrum Reinke i Berthold i Verticillium dahliae
Klebahn al llúpol de la parcel·la de producció des del principi 
de l'últim cicle complet de vegetació 

20. Vegetals de Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus
L. i Pelargonium l'Hérit. ex Ait. destinats a la plantació, 
excepte les llavors 

Declaració oficial conforme:
a) no s'han observat senyals d´Heliothis armigera Hübner ni 
Spodoptera littoralis (Boisd.) a la parcel·la de producció des 
del principi de l'últim cicle complet de vegetació, o bé 
b) els vegetals s’han sotmès a un tractament adequat per 
protegir-los d’aquests organismes 

21.1. Vegetals de Dendranthema (DC) Des Moul., destinats 
a la plantació, excepte les llavors 

Sense perjudici dels requisits aplicables als vegetals que 
preveu el punt 20 de la secció II de la part A de l'annex IV, 
declaració oficial conforme:
a) els vegetals són com a màxim de la tercera generació a 
partir de material que ha resultat exempt de Chrysanthemum 
stunt viroid durant les proves virològiques, o procedeixen 
directament de material del qual una mostra representativa 
mínima del 10% ha resultat exempta de Chrysanthemum 
stunt viroid durant una inspecció oficial realitzada en el 
moment de la floració 
b) els vegetals o esqueixos procedeixen d'establiments:
- que s’han inspeccionat oficialment, com a mínim, una 
vegada al mes en el transcurs dels tres mesos anteriors a 
l'enviament, sense que s'hagin observat símptomes de 
Puccinia horiana Hennings durant aquest període ni es tingui 
constància de l'existència dels símptomes als voltants 
d'aquests establiments durant els tres mesos anteriors a la 
comercialització, o bé 
- l'enviament s’ha sotmès a un tractament adequat contra 
Puccinia horiana Hennings 
c) en el cas dels esqueixos sense arrel, no s'ha observat cap 
símptoma ni als esqueixos mateixos ni als vegetals dels quals 
en procedeixen, o, en el cas d'esqueixos amb arrel, no s'han 
observat símptomes de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et 
Davis) v. Arx ni als esqueixos ni al llit d'arrelament 

21.2. Vegetals de Dianthus L., destinats a la plantació, 
excepte les llavors 

Sense perjudici dels requisits aplicables als vegetals que 
preveu el punt 20 de la secció II de la part A de l'annex IV, 
declaració oficial conforme:
- els vegetals procedeixen de plantes mare que ha resultat que 
estan exemptes d'Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola
(Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) 
Starr et Burkholder, i Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van 
Beyma en les proves oficialment autoritzades i efectuades 
almenys una vegada en el transcurs dels dos anys anteriors, o
- no s'han observat als vegetals símptomes dels organismes 
nocius esmentats
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22. Bulbs de Tulipa L. i Narcissus L., excepte aquells a 
l’embalatge dels quals, o per altres mitjans, s'hi indiqui que 
es destinen a la venda directa al consumidor final que no es 
dediqui professionalment a la producció de flors tallades 

Declaració oficial conforme no s'han observat símptomes de 
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev als vegetals des del 
principi de l'últim cicle complet de vegetació 

23. Vegetals d'espècies herbàcies destinats a la plantació, 
excepte:
— bulbs 
— corms 
— vegetals de la família Gramineae
— rizomes 
— llavors 
— tubercles

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals 
que preveuen els punts 20, 21.1 o 21.2 de la secció II de la 
part A de l'annex IV, declaració oficial conforme els vegetals:
a) són originaris d'una zona que se sap que està exempta de 
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii
(Burgess), o bé
b) no s'han observat signes de Liriomyza huidobrensis
(Blanchard) ni Liriomyza trifolii (Burgess) al lloc de producció 
en ocasió de les inspeccions oficials portades a terme 
almenys una vegada al mes durant els tres mesos anteriors a 
la collita, o bé 
c) els vegetals s’han inspeccionat oficialment immediatament 
abans de comercialitzar-los i s’han declarat exempts de 
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii
(Burgess) i s’han sotmès a un tractament adequat contra 
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii
(Burgess).

24. Vegetals amb arrels plantats o destinats a la plantació i 
conreats a l'aire lliure 

S’han de tenir proves que demostrin que la parcel·la de 
producció està exempta de Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., 
Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens i Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percival 

25. Vegetals de Beta vulgaris L., destinats a la plantació, 
excepte les llavors 

Declaració oficial conforme:
a) els vegetals són originaris de zones de les quals se sap 
que estan exemptes de Beet leaf curl virus, o bé 
b) no es té coneixement de l'existència de Beet leaf curl virus
a la zona de producció ni se n'han observat símptomes a la 
parcel·la de producció ni als voltants des del principi de l'últim 
cicle complet de vegetació 

26. Llavors d’Helianthus annuus L. Declaració oficial conforme:  
a) les llavors són originàries de zones de les quals se sap que 
estan exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de 
Toni, o bé 
b) les llavors, amb excepció de les que s’han produït en 
varietats resistents a totes les races de Plasmopara halstedii
(Farlow) Berl. et de Toni presents a la zona de producció, 
s’han sotmès a un tractament adequat contra Plasmopara
halstedii (Farlow) Berl. et de Toni 

26.1. Vegetals de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten 
ex Farw., destinats a la plantació, excepte les llavors 

Sense perjudici dels requisits aplicables als vegetals que 
preveuen els punts 18.6 i 23 de la secció II de la part A de 
l'annex IV, quan escaigui, declaració oficial conforme:
a) els vegetals són originaris de zones que se sap que estan 
exemptes de Tomato yellow leaf curl virus, o bé 
b) no s'han observat símptomes de Tomato yellow leaf curl
virus als vegetals i
 aa) els vegetals són originaris de zones que se sap que 
estan exemptes de Bemisia tabaci Genn, o 
 bb) s'ha comprovat que la parcel·la de producció està 
exempta de Bemisia tabaci Genn. mitjançant inspeccions 
portades a terme mensualment, com a mínim, durant els tres 
mesos anteriors a l'exportació, o bé 
c) no s'han observat símptomes de Tomato yellow leaf curl
virus a la parcel·la de producció i s’ha sotmès a un tractament 
adequat i a un règim de seguiment per garantir que estigui 
exempt de Bemisia tabaci Genn. 

27. Llavors de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex 
Farw

Declaració oficial conforme les llavors s’han obtingut 
mitjançant un mètode adequat d'extracció a l'àcid, o un altre 
d’equivalent, autoritzat d'acord amb el procediment establert 
per normativa comunitària, i 
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a) les llavors són originàries de zones a les quals no es té 
constància de l'existència de Clavibacter michiganensis ssp. 
michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris
pv. vesicatoria (Doidge) Dye, o bé 
b) no s'han observat símptomes als vegetals de la parcel·la 
de producció de malalties causades per aquests organismes 
nocius durant l'últim cicle complet de vegetació, o bé 
c) les llavors s'han sotmès a proves oficials per detectar, com 
a mínim, la presència d'aquests organismes nocius en una 
mostra representativa, amb mètodes adequats, i d’aquestes 
proves es desprèn que estan exemptes d’aquests organismes 
nocius

28.1. Llavors de Medicago sativa L. Declaració oficial conforme:  
a) no s'han observat símptomes de Ditylenchus dipsaci
(Kühn) Filipjev a la parcel·la de producció des del principi de 
l'últim cicle complet de vegetació, ni de les proves de 
laboratori s’ha deduït l'existència de Ditylenchus dipsaci
(Kühn) Filipjev en una mostra representativa, o bé 
b) s'ha dut a terme una fumigació prèvia a la comercialització 

28.2. Llavors de Medicago sativa L. Sense perjudici dels requisits aplicables als vegetals que 
preveu el punt 28.1 de la secció II de la part A de l'annex IV, 
declaració oficial conforme:
a) les llavors són originàries de zones de les quals se sap que 
estan exemptes de Clavibacter michiganensis spp. insidiosus
Davis et al., o bé 
b) - no es té constància de l'existència de Clavibacter
michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. a l'explotació ni als 
voltants durant els deu anys anteriors, i:
- la collita pertany a una varietat reconeguda com a molt 
resistent a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et 
al., o bé 
- no havia començat encara el quart cicle complet de 
vegetació des de la sembra quan es va recollir la llavor, sense 
que hi hagués més d'una collita de llavor procedent d'aquest 
mateix conreu, o bé 
- el contingut de matèria inert, determinat d'acord amb les 
normes aplicables a la certificació de les llavors 
comercialitzades a la Comunitat, no sobrepassa el 0,1% del 
pes
- no s'han observat símptomes de Clavibacter michiganensis
ssp. insidiosus Davis et al. a la parcel·la de producció ni en 
qualsevol conreu de Medicago sativa L., adjacent a la 
parcel·la, durant l'últim cicle complet de vegetació o, quan 
escaigui, els dos últims cicles de vegetació,
- el conreu s'ha dut a terme en terra on no s'ha conreat 
Medicago sativa L. durant els tres anys anteriors a la sembra 

29. Llavors de Phaseolus L. Declaració oficial conforme:  
a) les llavors són originàries de zones de les quals se sap que 
estan exemptes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli
(Smith) Dye, o bé 
b) s'ha analitzat una mostra representativa de les llavors, i 
s'ha comprovat que estan exemptes de Xanthomonas 
campestris pv. phaseoli (Smith) Dye 

30.1. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i 
els seus híbrids 

L'envàs ha de portar una marca d'origen adequat 
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REQUISITS ESPECIALS QUE ELS ESTATS MEMBRES HAN D'ESTABLIR PER A LA INTRODUCCIÓ I DESPLAÇAMENT 
DE VEGETALS, PRODUCTES VEGETALS I ALTRES OBJECTES EN DETERMINADES ZONES PROTEGIDES 

Vegetals, productes vegetals 
i altres objectes Requisits especials Zones protegides 

1. Fusta de coníferes (Coníferes) Sense perjudici dels requisits aplicables a la 
fusta enumerada en els punts 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5 i 7 de la secció I de la part A de 
l'annex IV, quan escaigui:
a) la fusta ha d’estar escorçada, o bé 
b) declaració oficial conforme la fusta és 
originària de zones de les quals se sap que 
estan exemptes de Dendroctonus micans
Kugelan, o bé 
c) a la fusta o al seu embalatge, segons l'ús 
comercial en vigor, s'hi han d’estampar les 
paraules "Kiln-dried", "KD" (assecatge en 
forn) o una altra marca reconeguda 
internacionalment per indicar que en el 
moment de la seva fabricació la fusta, amb 
un programa adequat de temps i 
temperatura, s'ha sotmès a un procés 
d'assecatge en forn fins a aconseguir un grau 
d'humitat inferior al 20%, expressat com a 
percentatge de matèria seca 

EL, IRL, UK (*final de la part B) 

2. Fusta de coníferes (Coníferes) Sense perjudici dels requisits aplicables a la fusta 
enumerada en els punts 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 7 
de la secció I de la part A, quan escaigui, i en el 
punt 1 de la part B de l'annex IV:
a) la fusta ha d’estar escorçada, o bé 
b) declaració oficial conforme la fusta és originària 
de zones de les quals se sap que estan exemptes 
d'Ips duplicatus Sahlbergh, o bé 
c) a la fusta o al seu embalatge, segons l'ús 
comercial en vigor, s'hi han d’estampar les 
paraules "Kiln-dried", "KD" (assecatge en 
forn) o una altra marca reconeguda 
internacionalment per indicar que en el 
moment de la seva fabricació la fusta, amb 
un programa adequat de temps i 
temperatura, s'ha sotmès a un procés 
d'assecatge en forn fins a aconseguir un grau 
d'humitat inferior al 20%, expressat com a 
percentatge de matèria seca 

EL, IRL, UK 

3. Fusta de coníferes (Coníferes) Sense perjudici dels requisits aplicables a la 
fusta enumerada en els punts 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5 i 7 de la secció I de la part A, quan escaigui, i 
en els punts 1 i 2 de la part B de l'annex IV:
a) la fusta ha d’estar escorçada, o bé 
b) declaració oficial conforme la fusta és 
originària de zones de les quals se sap que 
estan exemptes d'Ips typographus Heer, o bé
c) a la fusta o al seu embalatge, segons l'ús 
comercial en vigor, s'hi han d’estampar les 
paraules "Kiln-dried", "KD" (assecatge en 
forn) o una altra marca reconeguda 
internacionalment per indicar que en el 
moment de la seva fabricació la fusta, amb 
un programa adequat de temps i 
temperatura, s'ha sotmès a un procés 
d'assecatge en forn fins a aconseguir un grau 
d'humitat inferior al 20%, expressat com a 
percentatge de matèria seca 

IRL, UK 
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4. Fusta de coníferes (Coníferes) Sense perjudici dels requisits aplicables a la 
fusta enumerada en els punts 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5 i 7 de la secció I de la part A, quan 
escaigui, i en els punts 1, 2 i 3 de la part B de 
l'annex IV:
a) la fusta ha d’estar escorçada, o bé 
b) declaració oficial conforme la fusta és 
originària de zones de les quals se sap que 
estan exemptes d'Ips amitinus Eichhof, o bé 
c) a la fusta o al seu embalatge, segons l'ús 
comercial en vigor, s'hi han d’estampar les 
paraules "Kiln-dried", "KD" (assecatge en 
forn) o una altra marca reconeguda 
internacionalment per indicar que en el 
moment de la seva fabricació la fusta, amb 
un programa adequat de temps i 
temperatura, s'ha sotmès a un procés 
d'assecatge en forn fins a aconseguir en grau 
d'humitat inferior al 20%, expressat com a 
percentatge de matèria seca 

EL, F (Còrsega), IRL, UK 

5. Fusta de coníferes (Coníferes) Sense perjudici dels requisits aplicables a la fusta 
enumerada en els punts 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 7 
de la secció I de la part A, quan escaigui, i en els 
punts 1, 2, 3 i 4 de la part B de l'annex IV:
a) la fusta ha d’estar escorçada, o bé 
b) declaració oficial conforme la fusta és 
originària de zones de les quals se sap que 
estan exemptes d'Ips cembrae Heer, o bé 
c) a la fusta o al seu embalatge, segons l'ús 
comercial en vigor, s'hi han d’estampar les 
paraules "Kiln-dried", "KD" (assecatge en 
forn) o una altra marca reconeguda 
internacionalment per indicar que en el 
moment de la seva fabricació la fusta, amb 
un programa adequat de temps i 
temperatura, s'ha sotmès a un procés 
d'assecatge en forn fins a aconseguir un grau 
d'humitat inferior al 20%, expressat com a 
percentatge de matèria seca 

EL, IRL, UK (Irlanda del Nord i illa de 
Man)

6. Fusta de coníferes (Coníferes) Sense perjudici dels requisits aplicables a la 
fusta enumerada en els punts 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5 i 7 de la secció I de la part A, quan 
escaigui, i en els punts 1, 2, 3, 4 i 5 de la part 
B de l'annex IV:
a) la fusta ha d’estar escorçada, o bé 
b) declaració oficial conforme la fusta és originària 
de zones de les quals se sap que estan exemptes 
d'Ips sexdentatus Börner, o bé 
c) a la fusta o al seu embalatge, segons l'ús 
comercial en vigor, s'hi han d’estampar les 
paraules "Kiln-dried", "KD" (assecatge en 
forn) o una altra marca reconeguda 
internacionalment per indicar que en el 
moment de la seva fabricació la fusta, amb 
un programa adequat de temps i 
temperatura, s'ha sotmès a un procés 
d'assecatge en forn fins a aconseguir un grau 
d'humitat inferior al 20%, expressat com a 
percentatge de matèria seca 

IRL, CY, UK (Irlanda del Nord i illa de 
Man)

7. Vegetals d'Abies Mill., Larix
Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., 
Pseudotsuga Carr., de més de 3 m 
d'altura, excepte fruits i llavors 

Sense perjudici de les disposicions 
aplicables als vegetals enumerats en el punt 
1 de la part A de l'annex III, en els punts 8.1, 
8.2, 9 i 10 de la secció I de la part A de 
l'annex IV i en els punts 4 i 5 de la secció II 

 IRL, UK(* final de la part B) 
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de la part A de l'annex IV, quan escaigui, 
declaració oficial conforme la parcel·la de 
producció està exempta de Dendroctonus micans
Kugelan

8. Vegetals d'Abies Mill., Larix
Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., de 
més de 3 m d’altura, excepte fruits 
i llavors 

Sense perjudici de les disposicions 
aplicables als vegetals enumerats en el punt 
1 de la part A de l'annex III, en els punts 8.1, 
8.2, 9 i 10 de la secció I de la part A de 
l'annex IV, en els punts 4 i 5 de la secció II 
de la part A de l'annex IV i en el punt 7 de la 
part B de l'annex IV, quan escaigui, 
declaració oficial conforme la parcel·la de 
producció està exempta d'Ips duplicatus
Sahlberg

EL, IRL, UK 

9. Vegetals d'Abies Mill., Larix
Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., 
Pseudotsuga Carr., de més de 3 m 
d'altura, excepte fruits i llavors 

Sense perjudici de les disposicions 
aplicables als vegetals enumerats en el punt 
1 de la part A de l'annex III, en els punts 8.1, 
8.2, 9 i 10 de la secció I de la part A de 
l'annex IV, en els punts 4 i 5 de la secció II 
de la part A de l'annex IV i en els punts 7 i 8 
de la part B de l'annex IV, quan escaigui, 
declaració oficial conforme la parcel·la de 
producció està exempta d'Ips typographus
Heer

IRL, UK 

10. Vegetals d'Abies Mill., Larix
Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., de 
més de 3 m d’altura, excepte fruits 
i llavors 

Sense perjudici de les disposicions 
aplicables als vegetals enumerats en el punt 
1 de la part A de l'annex III, en els punts 8.1, 
8.2, 9 i 10 de la secció I de la part A de 
l'annex IV, en els punts 4 i 5 de la secció II 
de la part A de l'annex IV i en els punts 7, 8 i 
9 de la part B de l'annex IV, quan escaigui, 
declaració oficial conforme la parcel·la de 
producció està exempta d'Ips amitinus
Eichhof

EL, F (Còrsega), IRL, UK 

11. Vegetals d'Abies Mill., Larix
Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., 
Pseudotsuga Carr., de més de 3 m 
d'altura, excepte fruits i llavors 

Sense perjudici de les disposicions 
aplicables als vegetals enumerats en el punt 
1 de la part A de l'annex III, en els punts 8.1, 
8.2, 9 i 10 de la secció I de la part A de 
l'annex IV, en els punts 4 i 5 de la secció II 
de la part A de l'annex IV i en els punts 7, 8, 
9 i 10 de la part B de l'annex IV, quan 
escaigui, declaració oficial conforme la 
parcel·la de producció està exempta d'Ips
cembrae Heer 

EL, IRL, UK (Irlanda del Nord i illa de 
Man)

12. Vegetals d'Abies Mill., Larix
Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., de 
més de 3 m d’altura, excepte fruits 
i llavors 

Sense perjudici de les disposicions 
aplicables als vegetals enumerats en el punt 
1 de la part A de l'annex III, en els punts 8.1, 
8.2, 9 i 10 de la secció I de la part A de 
l'annex IV, en els punts 4 i 5 de la secció II 
de la part A de l'annex IV i en els punts 7, 8, 
9, 10 i 11 de la part B de l'annex IV, quan 
escaigui, declaració oficial conforme la 
parcel·la de producció està exempta d'Ips
sexdentatus Börner 

IRL, CY, UK (Irlanda del Nord i illa de 
Man)

14.1. Escorça aïllada de coníferes 
(Coníferes)

Sense perjudici de les prohibicions aplicables 
a l'escorça enumerada en el punt 4 de la part 
A de l'annex III, declaració oficial conforme 
l'enviament:
a) s’ha fumigat o s’ha sotmès a un altre 
tractament apropiat contra els escarabats de 
l'escorça, o bé 
b) és originari de zones de les quals se sap 
que estan exemptes de Dendroctonus
micans Kugelan 

EL, IRL, UK(* final de la part B) 
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14.2. Escorça aïllada de coníferes 
(Coníferes)

Sense perjudici de les disposicions 
aplicables a l'escorça enumerada en el punt 
4 de la part A de l'annex III i en el punt 14.1 
de la part B de l'annex IV, declaració oficial 
conforme l'enviament:
a) s’ha fumigat o s’ha sotmès a un altre 
tractament apropiat contra els escarabats de 
l'escorça, o bé 
b) és originari de zones de les quals se sap 
que estan exemptes d'Ips amitinus Eichhof 

EL, F (Còrsega), IRL, UK 

14.3. Escorça aïllada de coníferes 
(Coníferes)

Sense perjudici de les disposicions 
aplicables a l'escorça esmentada en el punt 4 
de la part A de l'annex III i en els punts 14.1 i 
14.2 de la part B de l'annex IV, declaració 
oficial conforme l’enviament:
a) s'ha sotmès a fumigació o a altres 
tractaments adequats contra els escarabats 
de l'escorça, o bé 
b) és originari de zones de les quals se sap 
que estan exemptes d'Ips cembrae Heer 

EL, IRL, UK (Irlanda del Nord i illa de 
Man)

14.4. Escorça aïllada de coníferes 
(Coníferes)

Sense perjudici de les disposicions 
aplicables a l'escorça esmentada en el punt 4 
de la part A de l'annex III i en els punts 14.1, 
14.2 i 14.3 de la part B de l'annex IV, 
declaració oficial conforme l'enviament:
a) s'ha sotmès a fumigació o a altres 
tractaments adequats contra els escarabats 
de l'escorça, o bé 
b) és originari de zones de les quals se sap 
que estan exemptes d'Ips duplicatus
Sahlberg

EL, IRL, UK 

14.5. Escorça aïllada de coníferes 
(Coníferes)

Sense perjudici de les disposicions 
aplicables a l'escorça esmentada en el punt 4 
de la part A de l'annex III i en els punts 14.1, 
14.2, 14.3 i 14.4 de la part B de l'annex IV, 
declaració oficial conforme l'enviament:
a) s'ha sotmès a fumigació o a altres 
tractaments adequats contra els escarabats 
de l'escorça, o bé 
b) és originari de zones de les quals se sap 
que estan exemptes d'Ips sexdentatus
Börner

IRL, CY, UK (Irlanda del Nord i illa de 
Man)

14.6. Escorça aïllada de coníferes 
(Coníferes)

Sense perjudici de les disposicions 
aplicables a l'escorça esmentada en el punt 4 
de la part A de l'annex III i en els punts 14.1, 
14.2, 14.3, 14.4 i 14.5 de la part B de l'annex 
IV, declaració oficial conforme l'enviament:
a) s'ha sotmès a fumigació o a altres 
tractaments adequats contra els escarabats 
de l'escorça, o bé 
b) és originari de zones de les quals se sap 
que estan exemptes d'Ips typographus Heer 

IRL, UK 

15. Vegetals de Larix Mill., 
destinats a la plantació, excepte 
les llavors 

Sense perjudici de les disposicions 
aplicables als vegetals enumerats en el punt 
1 de la part A de l'annex III, en els punts 8.1, 
8.2 i 10 de la secció I de la part A de l'annex 
IV, en el punt 5 de la secció II de la part A de 
l'annex IV i en els punts 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 
13 de la part B de l'annex IV, declaració 
oficial conforme els vegetals s'han produït en 
vivers i la parcel·la de producció està 
exempta de Cephalcia lariciphila (Klug.) 

IRL, UK (Irlanda del Nord, illa de Man i 
Jersey) 
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16. Vegetals de Pinus L., Picea A. 
Dietr., Larix Mill., Abies Mill. i 
Pseudotsuga Carr., destinats a la 
plantació, excepte les llavors 

Sense perjudici de les disposicions 
aplicables als vegetals enumerats en el punt 
1 de la part A de l'annex III, en els punts 8.1, 
8.2 i 9 de la secció I de la part A de l'annex 
IV, en el punt 4 de la secció II de la part A de 
l'annex IV i en els punts 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 i 15 de la part B de l'annex IV, quan 
escaigui, declaració oficial conforme els 
vegetals s'han produït en vivers i la parcel·la 
de la producció està exempta de 
Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet 

IRL, UK (Irlanda del Nord) 

17. Vegetals de Pinus L., destinats 
a la plantació, excepte les llavors 

Sense perjudici de les disposicions 
aplicables als vegetals enumerats en el punt 
1 de la part A de l'annex III, en els punts 8.1, 
8.2 i 9 de la secció I de la part A de l'annex 
IV, en el punt 4 de la secció II de la part A de 
l'annex IV i en els punts 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 i 16 de la part B de l'annex IV, declaració 
oficial conforme els vegetals s'han produït en 
vivers i la parcel·la de producció i els seus 
voltants estan exempts de Thaumetopoea 
pityocampa (Den. et Schiff.) 

E (Eivissa) 

18. Vegetals de Picea A. Dietr., 
destinats a la plantació, excepte 
les llavors 

Sense perjudici de les disposicions 
aplicables als vegetals enumerats en el punt 
1 de la part A de l'annex III, en els punts 8.1, 
8.2 i 10 de la secció I de la part A de l'annex 
IV, en el punt 5 de la secció II de la part A de 
l'annex IV i en els punts 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 i 16 de la part B de l'annex IV, declaració 
oficial conforme els vegetals s'han produït en 
vivers i la parcel·la de producció està 
exempta de Gilpinia hercyniae (Hartig) 

EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, illa de 
Man i Jersey) 

19. Vegetals d'Eucalyptus l'Herit., 
excepte fruits i llavors 

Declaració oficial conforme:
a) els vegetals estan exempts de terra i s’han 
sotmès a un tractament contra Gonipterus
scutellatus Gyll., o bé 
b) els vegetals són originaris de zones de les 
quals se sap que estan exemptes de 
Gonipterus scutellatus Gyll. 

EL, P (Açores). 

20.1. Tubercles de Solanum
tuberosum L., destinats a la 
plantació

Sense perjudici de les disposicions 
aplicables als vegetals enumerats en els 
punts 10 i 11 de la part A de l'annex III, en 
els punts 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 i 25.6 
de la secció I de la part A de l'annex IV, i en 
els punts 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 i 18.6 de la 
secció II de la part A de l'annex IV,  
declaració oficial conforme els tubercles:
a) s'han conreat en una zona de la qual se 
sap que està exempta de Beet necrotic 
yellow vein virus (BNYVV), o bé 
b) s'han conreat en terrenys o en medis de conreu 
consistents en terra de la qual se sap que està 
exempta de BNYVV, o bé s’han analitzat amb 
mètodes adequats, i s’ha comprovat que estan 
exempts de BNYVV, o bé 
c) s’han rentat per treure’n la terra 

DK, F (Bretanya), FIN, IRL, P (Açores), 
LT, UK (Irlanda del Nord) 

20.2. Tubercles de Solanum
tuberosum L., excepte els 
esmentats en el punt 20.1 de la 
part B de l'annex IV 

a) l'enviament o lot no ha de contenir més 
d'un 1% en pes de terra, o 
b) els tubercles es destinen a transformar-los 
en locals amb instal·lacions d'eliminació de 
residus oficialment autoritzades que 
garanteixin l'absència de qualsevol risc de 
propagació del virus causant de la rizomania 
de la remolatxa (BNYVV) 

DK, F (Bretanya), FIN, IRL, P (Açores), 
LT, UK (Irlanda del Nord) 
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20.3. Tubercles de Solanum
tuberosum L.

Sense perjudici dels requisits enumerats en 
la secció II de la part A de l'annex IV, en els 
punts 18.1, 18.2 i 18.5, declaració oficial que, 
respecte a Globodera pallida (Stone) 
Behrens i Globodera rostochiensis 
(Wollenweber) Behrens, s'han complert 
disposicions conformes a les que estableix la 
Directiva 69/465/CEE del Consell, de 8 de 
desembre de 1969, relativa a la lluita contra 
el nematode daurat 

LV, SI, SK, FIN 

21. Vegetals i pol·len actiu per a la 
pol·linització de: Amelanchier
Med., Chaenomeles Lindl., 
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., 
Cydonia Mill., Eriobotrya
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., 
Photinia davidiana (Dcne.) Cardor, 
Pyracantha Roem., Pyrus L. i 
Sorbus L., diferents de fruits i 
llavors

Sense perjudici de les prohibicions aplicables 
als vegetals enumerats en els punts 9, 9.1 i 
18 de la part A de l'annex III i en el punt 1 de 
la part B de l'annex III, quan procedeixi, 
declaració oficial conforme:
a) Els vegetals són originaris de països 

declarats exempts d'Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl et al. d'acord amb el 
procediment establert per normativa 
comunitària, o bé

b) Els vegetals són originaris de zones 
declarades exemptes de plagues 
d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al. 
d'acord amb la corresponent norma 
internacional relativa a les mesures 
fitosanitàries i que així s'han reconegut 
d'acord amb el procediment establert per 
normativa comunitària, o bé

c) Són originaris d'un dels cantons suïssos 
següents: Berna (excepte els districtes 
de Signau i Trachselwald), Friburg, 
Grisons, Ticino, Vaud i Valais, o 

d) Els vegetals són originaris de les zones 
protegides esmentades a la columna de 
la dreta, o 

e) Els vegetals s'han produït, o en cas 
d'haver-se traslladat a una "zona tampó", 
s'han mantingut durant un termini mínim 
de set mesos, inclòs el període entre l'1 
d'abril i el 31 d'octubre de l'últim cicle 
complet de vegetació, en una parcel·la:

 aa) situada almenys a 1 km del límit, a 
l'interior d'una "zona tampó", designada 
oficialment i que cobreixi almenys 50 km2, on 
els vegetals hostes estiguin sotmesos a un 
sistema de control aprovat i supervisat 
oficialment, establert abans de l'inici del cicle 
vegetatiu complet anterior a l'últim cicle 
complet, amb l'objectiu de reduir al mínim el 
risc de propagació d'Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl et al. a partir dels vegetals que 
s’hi cultiven. Les dades de la descripció 
d'aquesta "zona tampó" s’han de mantenir a 
disposició de la Comissió i dels altres estats 
membres. Una vegada establerta la "zona 
tampó", s'han d’efectuar inspeccions oficials 
a la zona sense incloure-hi la parcel·la ni una 
banda de 500 m d'ample al voltant seu, 
almenys una vegada des del principi de 
l'últim cicle vegetatiu complet en el moment 
més apropiat, i totes les plantes hostatgeres 
que presentin símptomes de presència 
d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al. s’han 

E, F (Còrsega), IRL, I (Abruços; Apúlia; 
Basilicata; Calàbria; Campània; Emília-
Romanya: províncies de Forlì-Cesena, 
Parma, Piacenza i Rímini; Friül-Venècia 
Júlia; Laci; Ligúria; Llombardia; 
Marques; Molise; Piemont; Sardenya; 
Sicília; Trentino-Alto Adige: províncies 
autònomes de Trento; Toscana; 
Úmbria; Vall d'Aosta; Vèneto: excepte a 
la província de Rovigo els municipis de 
Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta 
Polesine, San Bellino, Badia Polesine, 
Trecenta, Ceneselli, Pontecchio 
Polesine, Arquà Polesine, Costa di 
Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, 
Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle 
Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso 
Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo 
vaig donar Po, Giacciano con 
Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, 
Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, i a la 
província de Pàdua els municipis de 
Castelbaldo, Barbona, Piacenza 
d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara 
Pisani, Masi, i a la província de Verona 
els municipis de Palù, Roverchiara, 
Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, 
Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, 
Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A 
[Burgenland, Caríntia, Baixa Àustria, 
Tirol (districte administratiu de Lienz), 
Estíria, Viena], P, SI, SK, FIN, UK 
(Irlanda del Nord, illa de Man i illes del 
Canal de la Mànega).» 
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d’eliminar immediatament. Els resultats 
d'aquestes inspeccions s’han de presentar 
abans de l'1 de maig de cada any, a la 
Comissió i als altres estats membres, i 

 bb) autoritzada oficialment, així com la "zona 
tampó", abans del començament del cicle 
vegetatiu complet anterior a l'últim cicle 
complet de vegetació, per al conreu dels 
vegetals en les condicions que preveu el 
present punt, i 

 cc) que, així com la zona circumdant d'un 
radi mínim de 500 m, hagi estat exempta 
d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al., des 
del començament de l'últim cicle vegetatiu 
complet, en una inspecció oficial realitzada 
almenys:

- Dues vegades sobre el terreny en el 
moment més apropiat, és a dir, una 
vegada entre juny i agost i una altra, 
entre agost i novembre, i 

- una vegada en aquesta zona circumdant, 
en el moment més apropiat, és a dir, 
entre agost i novembre, i 

dd) on les plantes es van sotmetre a proves 
oficials de detecció d'infeccions latents 
d'acord amb un mètode de laboratori apropiat 
amb mostres preses oficialment en el 
període més adequat. 

Entre l'1 d'abril de 2004 i l'1 d'abril de 2005, 
aquestes disposicions no són aplicables a les 
plantes que s'introdueixin a les zones 
protegides, o es transportin per l'interior de 
les zones protegides, que figuren a la 
columna de la dreta, i que en siguin 
originàries i s'hagin mantingut en camps 
ubicats en "zona tampó" oficials, de 
conformitat amb els requisits pertinents 
aplicables abans de l'1 d'abril del 2004. 

21.1. Vegetals de Vitis L., excepte 
els fruits i llavors 

Sense perjudici de la prohibició aplicable als 
vegetals enumerats en el punt 15 de la part A 
de l'annex III, declaració oficial conforme els 
vegetals:
a)  són originaris de zones de les quals se 
sap que estan exemptes de Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch), o 
b)  s’han conreat en una parcel·la de 
producció considerada exempta de 
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), després de 
les inspeccions oficials dutes a terme durant 
els últims dos cicles complets de vegetació, o
c)  s’han sotmès a fumigació o un altre 
tractament adequat contra Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch)

CY

21.2. Fruits de Vitis L. Els fruits no han de tenir fulles i declaració 
oficial conforme els fruits:
a)  són originaris d'una zona de la qual se 
sap que està exempta de Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch), o 

CY
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b)  s’han conreat en una parcel·la de 
producció considerada exempta de 
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), després de 
les inspeccions oficials dutes a terme durant 
els últims dos cicles complets de vegetació, o
c) s’han sotmès a fumigació o un altre 
tractament adequat contra Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch),

21.3. Del 15 de març al 30 de juny, 
ruscos

S’han de presentar proves documentals 
conforme els ruscos:  
a)  són originaris de països reconeguts 
exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et 
al. d'acord amb el procediment establert per 
norma comunitària, o bé 
b)  són originaris d'un dels cantons suïssos 
següents: Berna (excepte els districtes de 
Signau i Trachselwald), Friburg, Grisons, 
Ticino, Vaud i Valais o bé 
c)  són originaris de les zones protegides 
esmentades a la columna de la dreta, o bé 
d)  s’han sotmès a mesures apropiades de 
quarantena abans de transportar-los. 

E, F (Còrsega), IRL, I (Abruços; Apúlia; 
Basilicata; Calàbria; Campània; Emília-
Romanya: províncies de Forlì-Cesena, 
Parma, Piacenza i Rímini; Friül-Venècia 
Júlia; Laci; Ligúria; Llombardia; 
Marques; Molise; Piemont; Sardenya; 
Sicília; Trentino-Alto Adige: províncies 
autònomes de Trento; Toscana; 
Úmbria; Vall d'Aosta; Vèneto : excepte 
a la província de Rovigo els municipis 
de Rovigo, Polesella, Villamarzana, 
Fratta Polesine, San Bellino, Badia 
Polesine, Trecenta, Ceneselli, 
Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, 
Costa di Rovigo, Occhiobello,
Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda 
Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova 
del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, 
Castelguglielmo, Bagnolo di Po, 
Giacciano con Baruchella, Bosaro, 
Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, 
Salara, i a la província de Pàdua els 
municipis de Castelbaldo, Barbona, 
Piacenza d'Adige, Vescovana, S. 
Urbano, Boara Pisani, Masi, i a la 
província de Verona els municipis de 
Palù, Roverchiara, Legnago, 
Castagnaro, Ronc all'Adige, Villa 
Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola 
Rizza, Angiari), LV, LT, A [Burgenland, 
Caríntia, Baixa Àustria, Tirol (districte 
administratiu de Lienz), Estíria, Viena], 
P, SI, SK, FIN, UK (Irlanda del Nord, illa 
de Man i illes del Canal de la 
Mànega).»

22. Vegetals d'Allium porrum L., 
Apium L., Beta L., excepte els 
esmentats en el punt 25 de la part 
B de l'annex IV i els destinats a 
l'alimentació del bestiar, Brassica 
napus L., Brassica rapa L., Daucus
L., excepte els vegetals destinats a 
la plantació 

a) L'enviament o lot no ha de contenir més 
d'un 1% en pes de terra, o 
b) els vegetals es destinen a transformar-los 
en locals amb instal·lacions d'eliminació de 
residus autoritzades oficialment que 
garanteixin l'absència de qualsevol risc de 
propagació del virus causant de la rizomania 
de la remolatxa (BNYVV) 

DK, F (Bretanya), FIN, IRL, P (Açores), 
LT, UK (Irlanda del Nord).». 

23. Vegetals de Beta vulgaris L., 
destinats a la plantació, excepte 
les llavors 

a) Sense perjudici dels requisits aplicables 
als vegetals enumerats en els punts 35.1 i 
35.2 de la secció I de la part A de l'annex IV, 
en el punt 25 de la secció II de la part A de 
l'annex IV i en el punt 22 de la part B de 
l'annex IV, declaració oficial conforme els 
vegetals:
aa) s’han analitzat oficialment un per un, i 
s’ha comprovat que estan exempts de virus
Beet necrotic yellow vein (BNYVV), o bé 

DK, F (Bretanya), FIN, IRL, P (Açores), 
LT, UK (Irlanda del Nord).». 
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bb) s'han produït amb llavors que compleixen 
els requisits enumerats en els punts 27.1 i 
27.2 de la part B de l'annex IV, i 
- s'han conreat en zones on es té constància 
de la inexistència de BNYVV, o bé 
- s'han conreat en terrenys o en medis de 
conreu analitzats oficialment amb mètodes 
adequats i declarats exempts de BNYVV, i 
- se n'han pres mostres, que s’han analitzat, i s’ha 
comprovat la inexistència de BNYVV 
b) l'organisme o institut d'investigació 
espanyol que conservi el material ha 
d'informar el servei de protecció vegetal 
espanyol sobre el material conservat 

24.1. Esqueixos desarrelats 
d'Euphorbia pulcherrima Willd., 
destinats a la plantació 

Sense perjudici de les disposicions 
aplicables als vegetals que preveu el punt 
45.1 de la secció I de la part A de l'annex IV, 
quan escaigui, declaració oficial conforme:
a) els esqueixos desarrelats són originaris 
d'una zona que se sap que està exempta de 
Bemisia tabaci Genn. (poblacions europees), o
b) no s'han observat signes de Bemisia 
tabaci Genn. (poblacions europees) als 
esqueixos ni als vegetals dels quals deriven i 
que es mantenen al lloc de producció o s’hi 
han produït, amb inspeccions oficials 
portades a terme en aquest lloc de producció 
almenys cada tres setmanes durant tot el 
període de producció d'aquests vegetals, o
c) en els casos en els quals s'hagi detectat la 
presència de Bemisia tabaci Genn. 
(poblacions europees) al lloc de producció, 
els esqueixos i els vegetals dels quals 
deriven i que es mantenen en aquest lloc de 
producció o s’hi han produït s’han sotmès a 
un tractament adequat per garantir la 
inexistència 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 d'eradicació de 
Bemisia tabaci Genn. (poblacions europees), 
tant en les inspeccions oficials portades a 
terme setmanalment durant les tres 
setmanes anteriors al seu trasllat des del lloc 
de producció com en els procediments de 
control aplicats durant aquest període. 
L'última d’aquestes inspeccions setmanals 
s’ha de portar a terme immediatament abans 
del trasllat esmentat 

IRL, P (Alentejo, Açores, Beira Interior, 
Beira Litoral, Entre Douro e Minho, 
Madeira, Ribatejo e Oeste i Trás-os-
Montes), FIN, S, UK 

24.2. Vegetals d'Euphorbia
pulcherrima Willd., destinades a la 
plantació, excepte:
—llavors
—els exemplars l’envàs, desen-
volupament floral o bracteal dels 
quals o altres elements demostrin 
que es destinen a la venda a 
consumidors finals no dedicats a la 
producció pro-fessional de 
vegetals

Sense perjudici de les disposicions 
aplicables als vegetals que preveu el punt 
45.1 de la secció I de la part A de l'annex IV, 
quan escaigui declaració oficial conforme:
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 signes de Bemisia 
tabaci Genn. (poblacions europees) als 
vegetals al lloc de producció en ocasió de les 
inspeccions oficials portades a terme 

IRL, P (Alentejo, Açores, Beira Interior, 
Beira Litoral, Entre Douro e Minho, 
Madeira, Ribatejo e Oeste i Trás-os-
Montes), FIN, S, UK 
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— els que especifica el punt 24.1 almenys una vegada cada tres setmanes 
durant les nou setmanes anteriors a la 
comercialització, o 
c) en els casos en els quals s'hagi detectat la 
presència de Bemisia tabaci Genn.
(poblacions europees) al lloc de producció, 
els vegetals mantinguts o produïts en aquest 
lloc de producció s’han sotmès a un 
tractament adequat per garantir la 
inexistència 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 d'eradicació de 
Bemisia tabaci Genn. (poblacions europees), 
tant en les 
inspeccions oficials portades a terme 
setmanalment durant les tres setmanes 
anteriors al trasllat des del lloc de producció 
com en els procediments de control aplicats 
durant el període esmentat; l'última 
d’aquestes inspeccions setmanals s’ha de 
portar a terme immediatament abans del 
trasllat esmentat, i 
d) hi ha proves del fet que els vegetals s’han 
produït a partir d'esqueixos que:
da) són originaris d'una zona que se sap que 
està exempta de Bemisia tabaci Genn. 
(poblacions europees), o 
db) s’han conreat en un lloc de producció on 
no s'han observat signes de Bemisia tabaci
Genn. (poblacions europees) en ocasió de 
les inspeccions oficials portades a terme 
almenys una vegada cada tres setmanes 
durant tot el període de producció d'aquests 
vegetals, o 
dc) en els casos en els quals s'hagi detectat 
la presència de Bemisia tabaci Genn.
(poblacions europees) al lloc de producció, 
s’han conreat en vegetals mantinguts o 
produïts en aquest lloc de producció que 
hagin estat sotmesos a un tractament 
adequat per garantir la inexistència 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 d'eradicació de 
Bemisia tabaci Genn. (poblacions europees), 
tant en les inspeccions oficials portades a 
terme setmanalment durant les tres 
setmanes anteriors al trasllat des del lloc de 
producció com en els procediments de 
control aplicats durant aquest període. 
L'última d’aquestes inspeccions setmanals 
s’ha de portar a terme immediatament abans 
del trasllat esmentat.

24.3. Vegetals de Begònia L., 
destinats a la plantació, excepte 
les llavors, els tubercles i els 
corms, i vegetals de Ficus L. i
Hibiscus L., destinats a la 

Sense perjudici de les disposicions 
aplicables als vegetals que preveu el 
punt 45.1 de la secció I de la part A de 
l'annex IV, quan escaigui, declaració 
oficial conforme:

IRL, P (Alentejo, Açores, Beira Interior, 
Beira Litoral, Entre Douro e Minho, 
Madeira, Ribatejo e Oeste i Trás-os-
Montes), FIN, S, UK 
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plantació, excepte les llavors i 
aquells exemplars l’envàs, 
desenvolupament floral o altres 
elements dels quals demostrin que 
es destinen a la venda a 
consumidors finals no dedicats a la 
producció professional de vegetals 

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 signes de Bemisia 
tabaci Genn. (poblacions europees) als 
vegetals al lloc de producció en ocasió de les 
inspeccions oficials portades a terme 
almenys una vegada cada tres setmanes 
durant les nou setmanes anteriors a la seva 
comercialització, o 
c) en els casos en els quals s'hagi detectat la 
presència de Bemisia tabaci Genn. 
(poblacions europees) al lloc de producció, 
els vegetals mantinguts o produïts en aquest 
lloc de producció s’han sotmès a un 
tractament adequat per garantir la 
inexistència 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 d'eradicació de 
Bemisia tabaci Genn. (poblacions europees), 
tant en les inspeccions oficials portades a 
terme durant les tres setmanes anteriors al 
trasllat des del lloc de producció com en els 
procediments de control aplicats durant 
aquest període. L'última d’aquestes 
inspeccions setmanals s’ha de portar a terme 
immediatament abans del trasllat esmentat. 

25. Vegetals de Beta vulgaris L., 
destinats a la transformació 
industrial

Declaració oficial conforme:
a) els vegetals es transporten d'una forma 
que exclogui qualsevol risc de propagació del 
virus causant de la rizomania de la remolatxa
(BNYVV), i es destinen a ser lliurats a un 
centre de transformació amb instal·lacions 
d'eliminació de residus oficialment 
autoritzades que garanteixin l'absència de 
qualsevol risc de propagació d'aquest virus, o
b) els vegetals s’han conreat en una zona 
exempta d'aquest virus. 

DK, F (Bretanya), FIN, IRL, P (Açores), 
LT, UK (Irlanda del Nord).». 

26. Terra i residus sense 
esterilitzar de remolatxa (Beta
vulgaris L.) 

Declaració oficial conforme la terra o els 
residus:    
a) s’han sotmès a un tractament destinat a 
eliminar la contaminació pel virus causant de 
la rizomania de la remolatxa (BNYVV), o 
b) es destinen a ser transportats per eliminar-
los d'acord amb mètodes autoritzats 
oficialment, o 
c) procedeix de vegetals de Beta vulgaris
conreats en una zona que se sap que està 
exempta del virus causant de la rizomania de 
la remolatxa (BNYVV). 

DK, F (Bretanya), FIN, IRL, P (Açores), 
LT, UK (Irlanda del Nord).». 

27.1. Llavors de remolatxa sucrera 
i farratgera de l'espècie Beta
vulgaris L. 

Sense perjudici de les disposicions de la 
Directiva 66/400/CEE del Consell, de 14 de 
juny de 1966, relativa a la comercialització de 
les llavors de remolatxa, quan escaigui, 
declaració oficial conforme:
a) les llavors de les categories "llavors de 
base" i "llavors certificades" compleixen les 
condicions que estableix el punt 3 de la part 
B de l'annex I de la Directiva 66/400/CEE,
o bé 

DK, F (Bretanya), FIN, IRL, P (Açores), 
LT, UK (Irlanda del Nord).». 
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b) les llavors de la categoria "llavors no 
certificades definitivament":
- compleixen les condicions que estableix 
l'apartat 2 de l'article 15 de la Directiva 
66/400/CEE, i 
- es destinen a una transformació que 
compleix les condicions que estableix la part 
B de l'annex I de la Directiva 66/400/CEE i es 
lliuren a una empresa de transformació que 
disposa d'un sistema d'eliminació de residus 
controlat i autoritzat oficialment per impedir la 
propagació del virus Beet necrotic yellow 
vein (BNYVV), o bé 
c) les llavors s'han obtingut d'un conreu 
produït en una zona que se sap que està 
exempta de BNYVV 

27.2. Llavors de vegetals de 
l'espècie Beta vulgaris L. 

Sense perjudici de les disposicions de la 
Directiva 70/458/CEE del Consell, de 29 de 
setembre de 1970, referent a la 
comercialització de les llavors de plantes 
hortícoles, quan escaigui, declaració oficial 
conforme:
a) les llavors transformades tenen un 
contingut de matèria inert no superior al 0,5% 
en pes, condició que, en el cas de les llavors 
recobertes, ha de ser prèvia al recobriment, o 
bé
b) les llavors no transformades:
- estan envasades oficialment de manera 
que es garanteixi que no hi ha risc de 
propagació del BNYVV, i 
- es destinen a una transformació que 
compleix les condicions que estableix la lletra 
a) i es lliuren a una empresa de 
transformació que disposa d'un sistema 
d'eliminació de residus controlat i autoritzat 
oficialment per impedir la propagació del 
Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), o 
bé
c) les llavors s'han obtingut d'un conreu 
produït en una zona que se sap que està 
exempta de BNYVV 

DK, F (Bretanya), FIN, IRL, P (Açores), 
LT, UK (Irlanda del Nord).». 

28. Llavors de Gossypium spp. Declaració oficial conforme:
a) les càpsules s’han desmotat a l’àcid, i 
b) no s'han observat símptomes de 
Glomerella gossypii Edgerton a la parcel·la 
de producció des del principi de l'últim cicle 
complet de vegetació i s'ha examinat una 
mostra representativa que s'ha revelat 
exempta de Glomerella gossypii Edgerton, 
en aquest examen 

EL

28.1. Llavors de Gossypium spp. Declaració oficial conforme les llavors s’han 
obtingut a l'àcid 

EL, E (Andalusia, Catalunya, 
Extremadura, Múrcia i València) 

29. Llavors de Mangifera spp. Declaració oficial conforme les llavors són 
originàries de zones exemptes de 
Sternochetus mangiferae Fabricius 

E (Granada i Màlaga), P (Alentejo, 
Algarve i Madeira) 

30. Maquinària agrícola utilitzada  a) Quan es porti als llocs de producció i 
conreu de remolatxes, la maquinària s’ha 
d'haver netejat i ha d’estar exempta de terra i 
residus vegetals, o 
b) la maquinària ha de procedir d'una zona 
que se sàpiga que està exempta del virus 
causant de la rizomania de la remolatxa
(BNYVV)

DK, F (Bretanya), FIN, IRL, P (Açores), 
LT, UK (Irlanda del Nord).». 
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31. Fruits de Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf., i híbrids, 
originaris d'E, F (excepte Còrsega) 
i CY 

Sense perjudici dels requisits aplicables als 
fruits en el punt 30.1 de la secció II de la part 
A de l'annex IV:
a) els fruits no han de tenir fulles ni 
peduncles, o 
b) en el cas de fruits amb fulles o peduncles, 
han d'anar acompanyats d'una declaració 
oficial conforme els fruits s'han empaquetat 
en contenidors tancats que s’han segellat 
oficialment i han de romandre segellats 
durant el seu transport a través d'una zona 
reconeguda protegida per a aquests fruits, i 
han de portar una marca característica que 
ha de constar en el passaport 

EL, F (Còrsega), I, M i P 

 (*) UK (Escòcia, Irlanda del Nord, Jersey, Anglaterra: els comtats, districtes i entitats unitàries següents: Barnsley, Bath i North East Somerset, 
Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton i Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cúmbria, 
Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, 
Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, 
Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, 
Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar i Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, 
Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West 
Sussex, Windsor i Maidenhead, Wokingham, York, l'illa de Man, l'illa de Wight, les illes Scilly, i les parts de comtats, districtes i entitats unitàries següents: 
ciutat de Derby: la part de l'entitat unitària situada al nord del límit septentrional de la carretera A52(T) juntament amb la part de l'entitat unitària situada al 
nord del límit septentrional de la carretera A6(T); Derbyshire: la part del comtat situada al nord del límit septentrional de la carretera A52(T) i la part del 
comtat situada al nord del límit septentrional de la carretera A6(T); Gloucestershire: la part del comtat situada a l’est del límit oriental de la calçada romana 
de Fosse Way; Leicestershire: la part del comtat situada a l’est del límit oriental de la calçada romana de Fosse Way, juntament amb la part del comtat 
situada a l’est del límit oriental de la carretera B4114, així com la part del comtat situada a l'est de la frontera oriental de l'autopista M1; North Yorkshire: tot 
el comtat, amb excepció de la part del comtat que comprèn el districte de Craven; South Gloucestershire: la part de l'entitat unitària situada al sud del límit 
meridional de la M4; Staffordshire: la part del comtat situada a l’est del límit oriental de la carretera A52 (T) i la part del comtat situada a l’est del límit oriental 
de la carretera A523; Warwickshire: la part del comtat situada a l’est del límit oriental de la calçada romana de Fosse Way; Wiltshire: la part del comtat 
situada al sud del límit meridional de l'autopista M4 i la part del comtat situada a l’est del límit oriental de la calçada romana de Fosse Way).  

ANNEX V 

VEGETALS, PRODUCTES VEGETALS I ALTRES OBJECTES QUE S’HAN DE SOTMETRE A INSPECCIONS 
FITOSANITÀRIES, AL SEU LLOC DE PRODUCCIÓ SI SÓN ORIGINARIS DE LA COMUNITAT ABANS DE 

TRASLLADAR-LOS DINS DE LA COMUNITAT, O AL SEU PAÍS D'ORIGEN O DE PROCEDÈNCIA SI NO SÓN 
ORIGINARIS DE LA COMUNITAT, ABANS DE REBRE L'AUTORITZACIÓ NECESSÀRIA PER INTRODUIR-LOS A LA 

COMUNITAT

PART A 

VEGETALS, PRODUCTES VEGETALS I ALTRES OBJECTES ORIGINARIS DE LA COMUNITAT 

I. Vegetals, productes vegetals i altres objectes que poden ser portadors d'organismes nocius per a tot el 
territori de la Comunitat i que han d'anar acompanyats d'un passaport fitosanitari 

1. Vegetals i productes vegetals 
1.1. Vegetals destinats a la plantació, excepte les seves llavors d'Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster

Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, 
Prunus L., excepte Prunus laurocerasus L. i Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L.i Sorbus L. 

1.2. Beta vulgaris L. i Humulus lupulus L., destinats a la plantació, excepte les llavors. 
1.3. Vegetals de les espècies de Solanum L., o els seus híbrids que formin plançons o tubercles, destinats a la plantació. 
1.4. Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus híbrids i Vitis L., excepte els fruits i les llavors. 
1.5. Sense perjudici del que disposa el punt 1.6, vegetals de Citrus L., i els seus híbrids, excepte els fruits i les llavors. 
1.6. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i els seus híbrids, amb fulles i peduncles. 
1.7.      Fusta, en el sentit del paràgraf primer de l'apartat 2 de l'article 2, sempre que:

a) tota o en part s'hagi obtingut d'un dels gèneres següents:
- Castanea Mill., llevat de la fusta escorçada,
- Platanus L., inclosa la fusta que no conservi la seva superfície arrodonida natural, i 
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b) respongui a una de les designacions següents que figuren en la part II de l'annex I del Reglament (CEE) núm. 2658/87 
del Consell, de 23 de juliol de 1987, relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística i a l'aranzel duaner comú

Codi NC Designació de la mercaderia 
4401 10 00  Llenya 
4401 22 00  Fusta en plaquetes o partícules 
ex 4401 30  Deixalles de fusta, no aglomerades en boles, briquetes, troncs o formes similars 
4403 99 Fusta en brut, fins i tot escorçada, desalbecada o escairada:  

- No tractada amb pintura, creosota o altres agents de conservació 
- Diferent de la de coníferes, de roure (Quercus spp.) o de faig (Fagus spp.) 

ex 4404 20 00 Aspres fesos; estaques i estaquetes de fusta, apuntades, sense serrar longitudinalment:
- De fusta diferent de les de conífera 

4406 10 00 Travesses de fusta per a vies fèrries o similars:  
- Sense impregnar 

ex 4407 99 Fusta asserrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, no raspallada, polida 
ni unida per entalladures múltiples, de gruix superior a 6 mm, en particular bigues, taulons, 
bigues de taulons adossats, posts, llistons:
- Diferent de la de coníferes, d'arbres tropicals, de roure (Quercus spp.) o de faig (Fagus spp.)

1.8. Escorça aïllada de Castanea Mill. 

2. Vegetals, productes vegetals i altres objectes elaborats per productors la producció i venda dels quals estigui autoritzada 
a persones dedicades professionalment al conreu de vegetals, diferents dels vegetals, productes vegetals i altres 
objectes preparats i llestos per a la venda al consumidor final, i per als quals els organismes responsables oficials dels 
estats membres garanteixin que la producció ha tingut efecte de manera clarament separada de la d'altres productes. 

2.1. Vegetals destinats a la plantació, excepte les seves llavors, dels gèneres Abies Mill., Apium graveolens L., 
Argyranthemu spp., Àster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul, Dianthus
L. i els seus híbrids, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., totes les varietats d'híbrids de Nova 
Guinea, o 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 laurocerusus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus
L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. i Verbena L. i altres vegetals d'espècies herbàcies, excepte els 
de la família Gramineae, destinats a la plantació, excepte bulbs, corms, rizomes, llavors i tubercles 

2.2. Solanàcies, llevat de les esmentades en el punt 1.3, destinades a la plantació, excepte les seves llavors. 
2.3. Aràcies, Marantàcies, Musaceae, Persea spp. i Strelitziaceae, arrelades o amb el medi de conreu unit o adjunt. 
2.4.      Llavors i bulbs d'Allium ascalonicum L., Allium cepa L. i Allium schoenoprasum L. destinats a la plantació i vegetals 

d'Allium porrum L. destinats a la plantació. 

3. Bulbs i corms destinats a la plantació, elaborats per productors la producció i venda dels quals estigui autoritzada a 
persones dedicades professionalment al conreu de vegetals, diferents dels vegetals, productes vegetals i altres objectes 
preparats i llestos per a la venda al consumidor final, i per als quals els organismes responsables oficials dels estats 
membres garanteixin que la producció ha tingut efecte de manera clarament separada de la d'altres productes de Camassia
Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., cultivars 
en miniatura i els seus híbrids del gènere Gladiolus Tourn. ex L., com Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, 
Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. i Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari
Miller, Narcissus L., Orinthogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. Tigridia Juss., i Tulipa L. 

II. Vegetals, productes vegetals i altres productes que poden ser portadors d'organismes nocius per a 
determinades zones protegides, i que han d'anar acompanyats d'un passaport fitosanitari vàlid per a la zona 
en qüestió quan entrin a la zona esmentada o es desplacin dins de la zona. 

A més dels vegetals, productes vegetals i altres objectes enumerats en la part I:

1. Vegetals, productes vegetals i altres objectes:
1.1. Vegetals d'Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr. 
1.2. Populus L. i Beta vulgaris L. destinats a la plantació, excepte les llavors 
1.3. Vegetals, excepte els fruits i llavors, d'Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia
Mill, Eriobotrya Lindl., Eucalyptus l'Hérit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Card, Pyracantha Roem., Pyrus
L.i Sorbus L.
1.4. Pol·len viu per a pol·linització d'Amelanchier Med, Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia

Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Card, Pyracantha Roem., Pyrus L. i 
Sorbus L. 

1.5. Tubercles de Solanum tuberosum L. destinats a la plantació. 
1.6. Vegetals de Beta vulgaris L. destinats a la transformació industrial. 
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1.7. Terra i residus sense esterilitzar de remolatxes (Beta vulgaris L.). 
1.8. Llavors de Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium spp. i Phaseolus vulgaris L. 
1.9. Fruits (càpsules) de Gossypium spp. i cotó sense desmotar, fruits de Vitis L. 
1.10. Fusta, en el sentit del paràgraf primer de l'apartat 2 de l'article 2, sempre que:

a) tota o en part s'hagi obtingut de coníferes (Coníferes), excepte la fusta escorçada, i 
b) respongui a alguna de les designacions següents que figuren en la part II de l'annex I del Reglament (CEE) núm. 2658/87:

Codi NC Designació de la mercaderia 
4401 10 00  Llenya 
4401 21 00 Fusta en plaquetes o partícules 
ex 4401 30 Deixalles de fusta, no aglomerades en boles, briquetes, troncs o formes similars 
4403 20 Fusta en brut, fins i tot escorçada, desalbecada o escairada:  

- No tractada amb pintura, creosota o altres agents de conservació 
ex 4404 10 00 Aspres fesos; estaques i estaquetes de fusta, apuntades, sense serrar longitudinalment 
4406 10 00 Travesses de fusta per a vies fèrries o similars:  

- Sense impregnar 
ex 4407 10 Fusta asserrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, no raspallada, polida 

ni unida per entalladures múltiples, de gruix superior a 6 mm, en particular bigues, taulons, 
bigues de taulons adossats, posts, llistons 

ex 4415 10 Caixes, gàbies i tambors 
ex 4415 20 Paletes, palets caixa i altres plataformes per a càrrega:

- Excepte els palets i els palets caixa si compleixen les normes establertes per a les "UIC-
Pallets" i porten la marca corresponent 

1.11.  Escorça aïllada de coníferes (Coníferes). 

2. Vegetals, productes vegetals i altres objectes elaborats per productors la producció i venda dels quals estigui autoritzada a
persones dedicades professionalment al conreu de vegetals, diferents dels vegetals, productes vegetals i altres objectes 
preparats i llestos per a la venda al consumidor final, i per als quals els organismes responsables oficials dels estats 
membres garanteixin que la producció ha tingut efecte de manera clarament separada de la d'altres productes. 

2.1. Vegetals de Begonia L., destinats a la plantació, excepte els corms, les llavors, els tubercles i els vegetals d'Euphorbia
pulcherrima Willd., Ficus L. i Hibiscus L., destinats a la plantació, excepte les llavors. 

PART B 

VEGETALS, PRODUCTES VEGETALS I ALTRES OBJECTES ORIGINARIS DE TERRITORIS DIFERENTS DELS 
ESMENTATS A LA PART A 

I. Vegetals, productes vegetals i altres objectes que puguin ser portadors d'organismes nocius per a tot el territori 
de la Comunitat 

1. Vegetals destinats a la plantació (a excepció de les llavors), incloses les llavors de Crucifeae, Gramineae, Trifolium spp., 
originaris de l’Argentina, Austràlia, Bolívia, Xile, Nova Zelanda i Uruguai, gènere Triticum, Secale i X Triticosecale originaris 
de l'Afganistan, Estats Units, l'Índia, Iran, Iraq, Mèxic, Nepal, Pakistan i Sud-àfrica Capsicum spp., Helianthus annuus L., 
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium 
ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. i Phaseolus L. 

2. Parts de vegetals, excepte els fruits i llavors de:
 — Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., 
Populus L., Quercus L., Solidago L. i flors tallades d'Orchidaceae,
— Coníferes (Coníferes),
— Acer saccharum Marsh, originari de països nord-americans,
— Prunus L., originari de països no europeus,
— Flors tallades d’Àster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. i Trachelium L., originàries de països no 
europeus,
— Hortalisses de fulla d'Apium graveolens L. i Ocimum L. 

3. Fruits de:
- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i els seus híbrids, Momordica L. i Solanum melongena L. 
- Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. 

Syzygium Gaertn., i Vaccinium L., originaris de països no europeus. 
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4. Tubercles de Solanum tuberosum L. 
5. Escorça aïllada de:

- coníferes (Coníferes),
- Acer saccharum Marsh, Populus L., i Quercus L., excepte Quercus suber L. 

6. Fusta, en el sentit del paràgraf primer de l'apartat 2 de l'article 2, sempre que:

a) totalment o en part s'hagi obtingut dels ordres, gèneres i espècies que s'enumeren a continuació:

- Castanea Mill.,
- Castanea Mill. i Quercus L., inclosa la fusta que no conserva la seva superfície rodona natural, originaris de països nord-

americans,
- Platanus L., inclosa la fusta que no conservi la seva superfície rodona natural,
- Coníferes (Coníferes), excepte Pinus L., originàries de països no europeus, inclosa la fusta que no conservi la seva 

superfície rodona natural,
- Pinus L., inclosa la fusta que no conservi la seva superfície rodona natural,
- Populus L., originari de països del continent americà,
- Acer saccharum Marsh., inclosa la fusta que no conservi la seva superfície rodona natural, originari de països nord-

americans, i 

b) respongui a una de les designacions següents de la part II de l'annex I del Reglament (CEE) núm. 2658/87:

Codi NC Designació de la mercaderia 
4401 10 00  Llenya 
ex 4401 21 00  Fusta en plaquetes o en partícules:  

- De coníferes originàries de països no europeus 
4401 22  Fusta en plaquetes o partícules:  

- Diferent de la de coníferes 
ex 4401 30 Deixalles de fusta, no aglomerades en boles, briquetes, troncs o formes similars 

ex 4403 20  Fusta en brut, fins i tot escorçada, desalbecada o escairada:  
- No tractada amb pintura, creosota o altres agents de conservació, de coníferes, originàries 
de països no europeus 

4403 91 00  Fusta en brut, fins i tot escorçada, desalbecada o escairada:  
- No tractada amb pintura, creosota o altres agents de conservació:
 - De roure (Quercus spp.) 

4403 99 Fusta en brut, fins i tot escorçada, desalbecada o escairada:
- No tractada amb pintura, creosota o altres agents de conservació:
- Diferent de la de coníferes, de roure (Quercus spp.) o de faig (Fagus spp.) 

ex 4404 10 00  Aspres fesos; estaques i estaquetes de fusta, apuntades, sense serrar longitudinalment:
- De coníferes originàries de països no europeus 

ex 4404 20 00 Aspres fesos; estaques i estaquetes de fusta, apuntades, sense serrar longitudinalment:
- Diferents dels de coníferes 

4406 10 00 Travesses de fusta per a vies fèrries o similars:
- Sense impregnar 

ex 4407 10 Fusta asserrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, no raspallada, polida 
ni unida per entalladures múltiples, de gruix superior a 6 mm, en particular bigues, taulons, 
bigues de taulons adossats, posts, llistons:
- De coníferes originàries de països no europeus 

ex 4407 91 Fusta asserrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, no raspallada, polida 
ni unida per entalladures múltiples, de gruix superior a 6 mm, en particular bigues, taulons, 
bigues de taulons adossats, posts, llistons:
- De roure (Quercus spp.) 

ex 4407 99 Fusta serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, no raspallada, polida ni 
unida per entalladures múltiples, de gruix superior a 6 mm, en particular bigues, taulons, 
bigues de taulons adossats, taules, llistons:
- diferent de la de coníferes, d'arbres tropicals, de roure (Quercus spp.) o de faig (Fagus spp.)

ex 4415 10 Caixes, gàbies i tambors, de fusta originària de països no europeus 
ex 4415 20 Palets, palets caixa i altres plataformes per a càrrega, de fusta originària de països no 

europeus
ex 4416 00 Barrils de fusta, incloses les dogues, de roure (Quercus spp.) 

No s'hi han d’incloure els palets i els palets caixa (codi NC ex 4415 20) si compleixen les normes establertes per a les "UIC-
Pallets" i porten la marca corresponent. 
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7. a) La terra i el medi de conreu, format totalment o parcialment de terra o substàncies orgàniques sòlides com ara parts 
de vegetals, humus amb torba o escorces, excepte el compost totalment de torba. 

b) La terra i el medi de conreu, unit o adjunt als vegetals, compost totalment o parcialment del material especificat en la lletra
a) o compost parcialment de qualsevol substància inorgànica sòlida destinada a mantenir la vitalitat dels vegetals, originaris 
de:
— Turquia,
— Bielorússia, Geòrgia, Moldàvia, Rússia, Ucraïna,
— països no europeus excepte Algèria, Egipte, Israel, Líbia, Marroc i Tunísia. 

8. Grans del gènere Triticum, Secale i X Triticosecale originaris de l'Afganistan, Estats Units, Índia, Iran, Iraq, Mèxic, Nepal, 
Pakistan i Sud-àfrica. 

II. Vegetals, productes vegetals i altres objectes que puguin ser portadors d'organismes nocius que afectin 
determinades zones protegides 

A més dels vegetals, productes vegetals i altres objectes enumerats en la part I. 

1.  Vegetals de Beta vulgaris L. destinats a la transformació industrial,
2.  Terra i residus sense esterilitzar de remolatxes (Beta vulgaris L.),
3.  Pol·len viu per a pol·linització d'Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., 

Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., i Sorbus L. 
4.  Parts de vegetals, excepte els fruits i llavors, d'Amelanchier Med, Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., 

Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L.i 
Sorbus L.. 

5.  Llavors de Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta vulgaris L. i Phaseolus vulgaris L. 
6.  Llavors i fruits (càpsules) de Gossypium spp. i cotó sense desmotar. 

 6. a) Fruits de Vitis L. 

7. Fusta, en el sentit del paràgraf primer de l'apartat 2 de l'article 2, sempre que:

a) tota o en part s'hagi obtingut de coníferes (Coníferes), a excepció de Pinus L., originàries de països tercers europeus, i 
b) respongui a una de les designacions següents de la part II de l'annex I del Reglament (CEE) núm. 2658/87:

Codi NC Designació de la mercaderia 
4401 10 00 Llenya 
4401 21 00 Fusta en plaquetes o partícules 
ex 4401 30 Deixalles de fusta, no aglomerades en boles, briquetes, troncs o formes similars 
4403 20 Fusta en brut, fins i tot escorçada, desalbecada o escairada:  

- No tractada amb pintura, creosota o altres agents de conservació 
ex 4404 10 00 Aspres fesos; estaques i estaquetes de fusta, apuntades, sense serrar longitudinalment 
4406 10 00 Travesses de fusta per a vies fèrries o similars:  

- Sense impregnar 
ex 4407 10 Fusta asserrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, no raspallada, polida ni 

unida per entalladures múltiples, de gruix superior a 6 mm, en particular bigues, taulons, bigues 
de taulons adossats, posts, llistons 

4415 10 Caixes, caixetes, gàbies, tambors i embalatges similars 
4415 20 Palets, palets caixa i altres plataformes per a càrrega 

No s'hi inclouen els palets i els palets caixa (codi NC ex 4415 20) si compleixen les normes establertes per a les "UIC-
Pallets" i porten la marca corresponent. 

8. Parts de vegetals d'Eucalyptus l'Hérit. 
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ANNEX VI a) 

1. Nom i adreça de l'exportador 2. 

CERTIFICAT FITOSANITARI 

                   Núm. CE /E / 

3. Nom i adreça declarats del destinatari 4. Organització de protecció fitosanitària d’ 

ESPANYA 

A: Organització(ons) de protecció fitosanitària d’/de 

5. Lloc d'origen 

6. Mitjans de transport declarats MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 

DIRECCIÓ GENERAL D'AGRICULTURA 

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE SANITAT VEGETAL 

7. Punt de lliurament declarat 

8. Marques distintives dels embalums: nombre i descripció dels embalums, nom del producte, 
    nom botànic de les plantes 

9. Quantitat declarada 

10. Per la present se certifica que les plantes o productes vegetals descrits més amunt 

- s'han inspeccionat d'acord amb els procediments adequats i 

- es consideren exempts de plagues de quarantena, i pràcticament exempts d'altres plagues nocives, i que 

- es considera que s'ajusten a les disposicions fitosanitàries al país importador 

11. Declaració suplementària 

TRACTAMENT DE DESINFESTACIÓ I/O DESINFECCIÓ Lloc d'expedició 

12. Tractament  

Data

Nom i signatura Segell de l'organització 

13. Producte químic (ingredient 
actiu)

14. Durada i temperatura del funcionari autoritzat  

     

15. Concentració 16. Data    

     

17. Informació addicional    
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ANNEX VI b) 

1. Nom i adreça de l'exportador 2. 

CERTIFICAT FITOSANITARI 
PER A LA REEXPORTACIÓ 

Núm. CE /E / 

3. Nom i adreça declarats del destinatari 4. Organització de protecció fitosanitària d’ 

ESPANYA 

A: Organització(ons) de protecció fitosanitària d’/de 

5. Lloc d'origen 

6. Mitjans de transport declarats MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 

DIRECCIÓ GENERAL D'AGRICULTURA 

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE SANITAT VEGETAL 

7. Punt de lliurament declarat 

8. Marques distintives dels embalums: nombre i descripció dels embalums, nom del producte, 
    nom botànic de les plantes 

9. Quantitat declarada 

10. Per la present se certifica: 

- que les plantes o productes vegetals descrits més amunt es van importar a Espanya 

des de              emparats pel certificat fitosanitari núm. 

(*)  original    Còpia fidel certificada que s'uneix a aquest certificat: 

- que estan 

(*)   empacats    Reempacats en recipients   originals   nous; 

- que prenent com a base 

(*)     el certificat fitosanitari original i  la inspecció addicional, es considera que s'ajusta a les disposicions fitosanitàries vigents al 
país importador 

- que durant l'emmagatzematge a Espanya el carregament no va estar exposat a riscos d'infestació o infecció. 

(*)  Marqueu amb una creu la casella corresponent. 

11. Declaració suplementària 

TRACTAMENT DE DESINFESTACIÓ I/O DESINFECCIÓ Lloc d'expedició 

12. Tractament  

Data

Nom i signatura Segell de l'organització 

13. Producte químic (ingredient 
actiu)

14. Durada i temperatura del funcionari autoritzat  

     

15. Concentració 16. Data    

     

17. Informació addicional    
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ANNEX VI c) 

Model de certificat fitosanitari 

                                       Núm.…...…….……. 

Organització de protecció fitosanitària  d’/de ..........................................................................................................................  
Organització(ons) de protecció fitosanitària d’/de ...................................................................................................................  

I. Descripció de l'enviament

Nom i adreça de l'exportador: ..................................................................................................................................................  
Nom i adreça declarats del destinatari: ...................................................................................................................................  
Nombre i descripció dels embalums: .......................................................................................................................................  
Marques distintives: .................................................................................................................................................................  
Lloc d'origen:.............................................................................................................................................................................  
Mitjans de transport declarats: ................................................................................................................................................  
Punt d'entrada declarat: ...........................................................................................................................................................  
Nom del producte i quantitat declarada: ..................................................................................................................................  
Nom botànic dels vegetals: ......................................................................................................................................................  

        Se certifica que els vegetals, productes vegetals o altres articles reglamentats descrits més amunt s’han 
inspeccionat i/o provat d'acord amb els procediments oficials adequats i es considera que estan exempts de les plagues 
quarantenàries especificades per la part contractant importadora i compleixen les disposicions fitosanitàries vigents de la 
part contractant importadora, inclòs el que fa referència a les plagues no quarantenàries reglamentades. 

Així mateix, es considera que estan substancialment exempts d'altres plagues (*). 

II. Declaració addicional

III. Tractament de desinfestació i/o desinfecció 

Data……………..Tractament………………….Producte químic (ingredient actiu) ..................................................................  
Durada i temperatura ...............................................................................................................................................................  
Concentració ............................................................................................................................................................................  
Informació addicional ...............................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................  

                                                                                                   Lloc d'expedició ....................................................................  
                 (segell de l'organització)   Nom del funcionari autoritzat ...............................................  
                                                                                                   Data ......................................................................................  

              (Signatura) 

Aquesta organització, ……………...................……. (nom de l'organització de protecció fitosanitària), i els seus funcionaris 
o representants declinen qualsevol responsabilitat pecuniària que pugui derivar del present certificat  (1).

(1) Clàusula facultativa. 
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ANNEX VI d)

Model de certificat fitosanitari de reexportació

Núm.…...…….…….

Organització de protecció fitosanitària d’/de ……………………............................……….(part contractant de reexportació)

Organització(ons) de protecció fitosanitària d’/de  …………............................………….[part(s) contractant(s) d'importació] 

………………………………………..........………..

I. Descripció de l'enviament

Nom i adreça de l'exportador: ..................................................................................................................................................  
Nom i adreça declarats del destinatari: ...................................................................................................................................  
Nombre i descripció dels embalums: .......................................................................................................................................  
Marques distintives: .................................................................................................................................................................  
Lloc d'origen:.............................................................................................................................................................................  
Mitjans de transport declarats: ................................................................................................................................................  
Punt d'entrada declarat: ...........................................................................................................................................................  
Nom del producte i quantitat declarada: ..................................................................................................................................  
Nom botànic dels vegetals: ......................................................................................................................................................  

        Se certifica que els vegetals, productes vegetals o altres articles reglamentats descrits més amunt s’han importat a 
(part contractant de reexportació)……......….  des d’/de ……......… (part contractant d'origen), a l'empara del certificat 
fitosanitari núm. …...........…….. , del qual s'adjunta (*) original  �  còpia compulsada  � al present certificat;  que estan 
embalats  �  reembalats  �  als seus embalatges originals  �  (*) nous embalatges �;  que, basant-se en el certificat 
fitosanitari original � i en inspecció addicional  �, es consideren conformes amb les disposicions fitosanitàries vigents de 
la part contractant d'importació; i que durant l'emmagatzematge a ……….… (part contractant de reexportació),  
l'enviament no ha estat exposat a risc d'infestació o infecció.

II. Declaració addicional

III. Tractament de desinfestació i/o desinfecció

Data……………..Tractament………………….Producte químic (ingredient actiu) ..................................................................  
Durada i temperatura ...............................................................................................................................................................  
Concentració ............................................................................................................................................................................  
Informació addicional ...............................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................  

                                                                                                   Lloc d'expedició ....................................................................  
                 (segell de l'organització)   Nom del funcionari autoritzat ...............................................  
                                                                                                   Data ......................................................................................  

              (Signatura) 

Aquesta organització, ……………...................……. (nom de l'organització de protecció fitosanitària), i els seus funcionaris 
o representants declinen qualsevol responsabilitat pecuniària que pugui derivar del present certificat  (**).

(*) Marqueu amb una creu les caselles  �   adequades. 
(**) Clàusula facultativa. 
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ANNEX VI e) 

Model de certificat fitosanitari 

                                       Núm.…...…….……. 

Organització de protecció fitosanitària  d’/de ..........................................................................................................................  
Organització(ons) de protecció fitosanitària d’/de ...................................................................................................................  

I. Descripció de l'enviament

Nom i adreça de l'exportador: ..................................................................................................................................................  
Nom i adreça declarats del destinatari: ...................................................................................................................................  
Nombre i descripció dels embalums: .......................................................................................................................................  
Marques distintives: .................................................................................................................................................................  
Lloc d'origen:.............................................................................................................................................................................  
Mitjans de transport declarats: ................................................................................................................................................  
Punt d'entrada declarat: ...........................................................................................................................................................  
Nom del producte i quantitat declarada: ..................................................................................................................................  
Nom botànic dels vegetals: ......................................................................................................................................................  

       Se certifica que els vegetals o productes vegetals descrits més amunt s’han inspeccionat d'acord amb procediments 
adequats, estan exempts de plagues quarantenàries i substancialment exempts d'altres plagues nocives, i compleixen les 
disposicions fitosanitàries vigents del país d'importació. 

II. Tractament de desinfestació i/o desinfecció

Data……………..Tractament………………….Producte químic (ingredient actiu) ..................................................................  
Durada i temperatura ...............................................................................................................................................................  
Concentració ............................................................................................................................................................................  
Informació addicional ...............................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................  
Declaració addicional ...............................................................................................................................................................  

                                                                                                   Lloc d'expedició ....................................................................  
                 (segell de l'organització)   Nom del funcionari autoritzat ...............................................  
                                                                                                   Data ......................................................................................  

              (Signatura) 

Aquesta organització, ……………...................……. (nom de l'organització de protecció fitosanitària), i els seus funcionaris 
o representants declinen qualsevol responsabilitat pecuniària que pugui derivar del present certificat  (1).

(1) Clàusula facultativa. 
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ANNEX VI f) 

Model de certificat fitosanitari de reexportació

                                       Núm.…...…….……. 

Organització de protecció fitosanitària  d’/de ..........................................................................................................................  
Organització(ons) de protecció fitosanitària d’/de ...................................................................................................................  

I. Descripció de l'enviament

Nom i adreça de l'exportador: ..................................................................................................................................................  
Nom i adreça declarats del destinatari: ...................................................................................................................................  
Nombre i descripció dels embalums: .......................................................................................................................................  
Marques distintives: .................................................................................................................................................................  
Lloc d'origen:.............................................................................................................................................................................  
Mitjans de transport declarats: ................................................................................................................................................  
Punt d'entrada declarat: ...........................................................................................................................................................  
Nom del producte i quantitat declarada: ..................................................................................................................................  
Nom botànic dels vegetals: ......................................................................................................................................................  

       Se certifica que els vegetals o productes vegetals descrits més amunt………………. s’han importat a (país de 
reexportació)……......….  des d’/de……......… (país d'origen), a l'empara del certificat fitosanitari núm.….........…….., del 
qual s'adjunta (*) original �  còpia compulsada  �  al present certificat;  que estan (*) embalats  �  reembalats  �  als seus 
embalatges originals  �  nous embalatges  �; que, basant-se en el certificat fitosanitari original  �  i en inspecció 
addicional  �, es consideren conformes amb les disposicions fitosanitàries vigents del país d'importació; i que durant 
l'emmagatzematge a ……………….… (país de reexportació), l'enviament no ha estat exposat a risc d'infestació o infecció.  

II. Tractament de desinfestació i/o desinfecció

Data……………..Tractament………………….Producte químic (ingredient actiu) ..................................................................  
Durada i temperatura ...............................................................................................................................................................  
Concentració ............................................................................................................................................................................  
Informació addicional ...............................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................  

                                                                                                   Lloc d'expedició ....................................................................  
                 (segell de l'organització)   Nom del funcionari autoritzat ...............................................  
                                                                                                   Data ......................................................................................  

              (Signatura) 

Aquesta organització, ……………...................……. (nom de l'organització de protecció fitosanitària), i els seus funcionaris 
o representants declinen qualsevol responsabilitat pecuniària que pugui derivar del present certificat  (**).

(*) Marqueu amb una creu les caselles  �   adequades. 
(**) Clàusula facultativa. 
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         ES

         CERTIFICADO 
              ANULADO 

 FECHA: 

 LUGAR DE INSPECCIÓN:

ANNEX VII 

 El segell que se cita en l'apartat 7 de l'article 13 d'aquest Reial decret ha de complir les condicions 
següents:

 El segell ha de ser un triangle rectangle, isòsceles, els costats iguals del qual han de ser de 6 cm, de color 
vermell, i que contingui com a mínim el text següent: 

"Certificat anul·lat" 
"El nom de l'organisme oficial responsable" i 
"La data de rebuig". 

 Ha d’estar escrit en espanyol amb lletres majúscules. 

 La disposició del text s’ha de fer d'acord amb el gràfic següent:  
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ANNEX VIII 

Relació de punts d'entrada a la Unió Europea per a vegetals, productes vegetals i altres objectes procedents de 

països tercers, en compliment de la Directiva 2000/29/CE del Consell 

 En compliment del que disposa la Directiva 2000/29/CE, s’especifiquen a continuació els punts d'entrada a la Unió 

Europea, dins del territori espanyol (excepte les illes Canàries, Ceuta i Melilla), per als vegetals, productes vegetals o altres

objectes que figuren en l'annex V, part B, procedents de països tercers: 

Duanes terrestres:   cap. 

Duanes marítimes:

Província d'Alacant  Port: Alacant. 

Província d'Almeria  Port: Almeria. 

Província d'Astúries  Ports: Musel-Gijón i Avilés. 

Província de les Illes Balears Ports: Palma de Mallorca i Maó (Menorca). 

Província de Barcelona  Port de Barcelona. 

Província de Cadis  Ports: Algesires i Cadis. 

Província Cantàbria  Port: Santander. 

Província de Castelló  Port: Castelló de la Plana. 

Província d'A Coruña  Ports: A Coruña i El Ferrol. 

Província de Girona  Port: Palamós. 

Província de Granada  Port: Motril. 

Província de Guipúscoa  Port: Pasajes. 

Província de Huelva  Port: Huelva. 

Província de Màlaga  Port: Màlaga. 

Província de Múrcia  Port: Cartagena. 

Província de Pontevedra  Ports: Marín, Vigo i Vilagarcía de Arousa. 

Província de Sevilla  Port: Sevilla. 

Província de Tarragona  Port: Tarragona. 

Província de València  Ports: Gandia, Sagunt i València. 

Província de Biscaia  Port: Bilbao. 

Duanes aèries:

Província d’Àlaba.  Aeroport: Vitòria-Gasteiz (Foronda). 

Província d'Alacant  Aeroport: Alacant (L’Altet). 

Província d'Almeria  Aeroport: Almeria. 

Província de les Illes Balears Aeroport: Mallorca (Son Sant Joan). 

Província de Barcelona  Aeroport: Barcelona (El Prat de Llobregat). 

Província d'A Coruña  Aeroport: Santiago de Compostel·la. 

Província de Madrid  Aeroport: Madrid (Barajas). 

Província de Màlaga  Aeroport: Màlaga. 

Província de Sevilla  Aeroport: Sevilla (San Pablo). 

Província de València  Aeroport: València (Manises). 

Província de Saragossa  Aeroport: Saragossa. 
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ANNEX  IX

Zones de la Comunitat reconegudes com a «zones protegides» respecte a determinats organismes 
nocius, els quals apareixen al costat del nom de les zones 

Espècies Zones protegides 
a) Insectes, àcars i 
nematodes en totes les 
fases del seu 
desenvolupament. 
1. Anthonomus grandis
(Boh.)

Grècia, Espanya (Andalusia, Catalunya, Extremadura, Múrcia, València).

2. Bemisia tabaci Genn. 
(poblacions europees) 

Irlanda, Portugal (Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, 
Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira i Açores), Regne Unit, Suècia, Finlàndia.

3. Cephalcia lariciphila
(Klug.)

Irlanda, Regne Unit (Irlanda del Nord, illa de Man i Jersey).

3.1. Daktulosphaira vitifoliae
(Fitch)

Xipre.

4.  Dendroctonus micans
Kuglelan

Grècia, Irlanda, Regne Unit (Escòcia, Irlanda del Nord, Jersey, Anglaterra: els comtats, 
districtes i entitats unitàries següents: Barnsley, Bath i North East Somerset, Bedfordshire, 
Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton i Hove, Buckinghamshire, 
Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, 
Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, 
Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester 
City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, 
Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, 
North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, 
Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, 
Redcar i Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, 
Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, 
Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor i Maidenhead, Wokingham, York, l'illa 
de Man, l'illa de Wight, les illes Scilly, i les parts de comtats, districtes i entitats unitàries 
següents: ciutat de Derby: la part de l'entitat unitària situada al nord del límit septentrional 
del límit septentrional de la carretera A52(T), juntament amb la part de l'entitat unitària 
situada al nord de la carretera A6(T); Derbyshire: la part del comtat situada al nord del límit 
septentrional de la carretera A52(T) i la part del comtat situada al nord del límit septentrional 
de la carretera A6(T); Gloucestershire: la part del comtat situada a l'est del límit oriental de 
la calçada romana de Fosse Way; Leicestershire: la part del comtat situada a l'est del límit 
oriental de la calçada romana de Fosse Way, juntament amb la part del comtat situada a 
l'est del límit oriental de la carretera B4114, així com la part del comtat situada a l'est de la 
frontera oriental de l'autopista M1; North Yorkshire: tot el comtat, amb excepció de la part 
d’aquest que comprèn el districte de Craven; South Gloucestershire: la part de l'entitat 
unitària situada al sud del límit meridional de la M4; Staffordshire: la part del comtat situada 
a l'est del límit oriental de la carretera A52 (T) i la part del comtat situada a l'est del límit 
oriental de la carretera A523; Warwickshire: la part del comtat situada a l'est del límit 
oriental de la calçada romana de Fosse Way; Wiltshire: la part del comtat situada al sud del 
límit meridional de l'autopista M4 i la part del comtat situada a l'est del límit oriental de la 
calçada romana de Fosse Way).

5. Gilpina hercyniae (Hartig) Grècia, Irlanda, Regne Unit (Irlanda del Nord, illa de Man i Jersey).
6. Globodera pallida (Stone) 
Behrens

Letònia, Eslovènia, Eslovàquia, Finlàndia. 

7. Gonipterus scutellatus
Gyll

Grècia, Portugal (Açores).

8. Ips amitinus Eichhof Grècia, França (Còrsega), Irlanda, Regne Unit.
9. Ips cembrae Heer Grècia, Irlanda, Regne Unit (Irlanda del Nord, illa de Man).
10. Ips duplicatus Sahlberg Grècia, Irlanda, Regne Unit.
11. Ips sexdentatus Boerner Irlanda, Xipre, Regne Unit (Irlanda del Nord i illa de Man).
12. Ips typographus Heer Irlanda, Regne Unit. 

13. Leptinotarsa
decemlineata Say 

Espanya (Eivissa i Menorca), Irlanda, Xipre, Malta, Portugal (Açores i Madeira),
Finlàndia (districtes de Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa),
Suècia (comtats de Blekinge, Gotlands, Halland, Kalmar i Skåne), Regne Unit.

14. Liriomyza bryoniae
(Kaltenbach)

Irlanda, Regne Unit (Irlanda del Nord).
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Espècies Zones protegides 
15. Sternochetus mangiferae
Fabricius

Espanya (Granada i Màlaga), Portugal (Alentejo, Algarve i Madeira).

16. Taumetopoea 
pityocampa (Den. and 
Schiff.) 

Espanya (Eivissa).

b) Bacteris 
1. Curtobacterium 
flaccumfaciens pv. 
Flacumfaciens (Hedges) Col. 

Grècia, Espanya, Portugal.

2. Erwinia amylovora (Burr.) 
Winsl. et al. 

Espanya, França (Còrsega), Irlanda, Itàlia (Abruços; Apúlia; Basilicata; Calàbria; 
Campània; Emília-Romanya: províncies de Forlì-Cesena, Parma, Piacenza i Rímini; Friül-
Venècia Júlia; Laci; Ligúria; Llombardia; Trentino-Alto Adige: província autònoma de Trento; 
les Marques; Molise;  Piemont; Sardenya; Sicília; Toscana; Úmbria; Vall d'Aosta; Vèneto: 
excepte a la província de Rovigo els municipis de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta 
Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà 
Polesine Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, 
Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di 
Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, i a la 
província de Pàdua els municipis de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, 
S. Urbano, Boara Pisani, Masi, i a la província de Verona els municipis de Palù, 
Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronc all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo,  
Isola Rizza, Angiari), Letònia, Lituània, Àustria [Burgenland, Caríntia, Baixa Àustria, Tirol 
(districte administratiu de Lienz), Estíria, Viena], Portugal, Eslovènia, Eslovàquia, 
Finlàndia, Regne Unit (Irlanda del Nord, illa de Man i illes del Canal de la Mànega).

c) Fongs 
1. Glomerella gossypii
Edgerton

Grècia.

2. Gremmeniella abietina
(Lag.) Morelet 

Grècia, Regne Unit (Irlanda del Nord). 

3. Hypoxylon mammatum
(Wahl.) J Miller

Irlanda, Regne Unit (Irlanda del Nord).

d) Virus i organismes afins 
1. Beet necrotic yellow vein 
virus

Dinamarca, França (Bretanya), Irlanda, Lituània, Portugal (Açores), Finlàndia, Regne 
Unit (Irlanda del Nord).

2. Tomato spotted wilt virus Finlàndia, Suècia. 
3. Citrus tristeza virus
(soques europees)

Grècia, França (Còrsega), Itàlia, Malta, Portugal.


