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MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 13322 ORDRE PRE/2042/2007, de 4 de juliol, per la qual 

es modifica l’annex I del Reial decret 1977/1999, 
de 23 de desembre, pel qual s’estableixen els 
principis relatius a l’organització dels controls 
veterinaris sobre els productes procedents de 
països tercers. («BOE» 165, de 11-7-2007.)

El Reial decret 1977/1999, de 23 de desembre, pel qual 
s’estableixen els principis relatius a l’organització dels 
controls veterinaris sobre els productes procedents de 
països tercers, va incorporar al nostre ordenament la 
Directiva 97/78/CE, del Consell, de 18 de desembre de 1997, 
per la qual s’estableixen els principis relatius a l’organit-
zació de controls veterinaris dels productes que s’introdu-
eixin a la Comunitat procedents de països tercers, i la 
Directiva 97/79/CE, del Consell, de 18 de desembre de 1997, 
per la qual es modifiquen les directives 71/118/CEE, 
72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 
92/45/CEE i 92/118/CEE pel que fa a l’organització de con-
trols veterinaris dels productes que s’introdueixin a la 
Comunitat procedents de països tercers.

A fi de preveure les actualitzacions necessàries en la 
normativa comunitària, amb motiu de l’adhesió de Roma-
nia i Bulgària a la Unió Europea, la Directiva 2006/104/CE, 
del Consell, de 20 de novembre de 2006, per la qual 
s’adapten determinades directives en l’àmbit de l’agricul-
tura (legislació veterinària i fitosanitària) amb motiu de 
l’adhesió de Bulgària i Romania, ha modificat diverses 
directives, inclosa la Directiva 97/78/CE, del Consell, de 18 
de desembre de 1997, per incloure en el territori duaner 
comunitari els dos nous estats membres.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al nostre orde-
nament l’apartat 13.b) de la part I de l’annex de la Direc-
tiva 2006/104/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’habilitació con-
tinguda en la disposició final segona del Reial decret 1977/
1999, de 23 de desembre, que faculta els ministres d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, de Sanitat i Consum i d’Eco-
nomia i Hisenda perquè, en l’àmbit de les seves respecti-
ves competències, dictin les disposicions necessàries per 
a l’actualització dels seus annexos.

En la tramitació d’aquesta Ordre han estat consulta-
des les comunitats autònomes i les entitats representati-
ves dels interessos dels sectors afectats i s’ha sol·licitat 
informe a la Comissió Interministerial per a l’Ordenació 
Alimentària.

En virtut d’això, a proposta de les ministres d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació i de Sanitat i Consum, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex I del Reial decret 
1977/1999, de 23 de desembre, pel qual s’estableixen 
els principis relatius a l’organització dels controls 
veterinaris sobre els productes procedents de països 
tercers.

L’annex I del Reial decret 1977/1999, de 23 de desem-
bre, pel qual s’estableixen els principis relatius a l’organit-
zació dels controls veterinaris sobre els productes proce-
dents de països tercers, se substitueix pel que figura com 
a annex d’aquesta Ordre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 4 de juliol de 2007.–La vicepresidenta primera 
del Govern i ministra de la Presidència, María Teresa Fer-
nández de la Vega Sanz.

ANNEX

«ANNEX I

Territoris

1. Regne de Bèlgica.
2. República de Bulgària.
3. República Txeca.
4. Regne d’Espanya, excepte Ceuta i Melilla.
5. República Federal d’Alemanya.
6. República d’Estònia.
7. República Hel·lènica.
8. Regne de Dinamarca, excepte les Illes Fèroe 

i Grenlàndia.
9. República Francesa.
10. Irlanda.
11. República Italiana.
12. República de Xipre.
13. República de Letònia.
14. República de Lituània.
15. Gran Ducat de Luxemburg.
16. República d’Hongria.
17. República de Malta.
18. Regne dels Països Baixos a Europa.
19. República d’Àustria.
20. República de Polònia.
21. República Portuguesa.
22. Romania.
23. República d’Eslovènia.
24. República Eslovaca.
25. República de Finlàndia.
26. Regne de Suècia.
27. Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del 

Nord.» 

CAP DE L’ESTAT
 13408 LLEI 19/2007, d’11 de juliol, contra la violència, 

el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’es-
port. («BOE» 166, de 12-7-2007.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

PREÀMBUL

I

Hi ha una incompatibilitat radical entre esport i violèn-
cia, qualsevol forma de violència, inclosa la verbal o aque-
lla altra més subtil, fonamentada en la trampa, l’engany i 
el menyspreu del joc net. Des de fa dècades aquesta idea 
central orienta la tasca que, de forma concertada, porten 
a terme la Unió Europea i les seves institucions, els 
poders públics competents en matèria d’esport de cadas-
cun dels seus països membres, així com el Comitè Olím-
pic Internacional i les diferents organitzacions que confor-
men el sistema esportiu internacional. L’objectiu central 
que cohesiona l’acció diversificada d’un espectre tan 
ampli d’actors públics i privats és eradicar la violència de 
l’esport, a més de prevenir, controlar i sancionar amb 


