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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
9537 Ordre PRE/1642/2013, de 9 de setembre, per la qual es modifica l’annex X del 

Reial decret 3454/2000, de 22 de desembre, pel qual s’estableix i es regula el 
programa integral coordinat de vigilància i control de les encefalopaties 
espongiformes transmissibles dels animals.

Mitjançant el Reial decret 3454/2000, de 22 de desembre, pel qual s’estableix i es 
regula el programa integral coordinat de vigilància i control de les encefalopaties 
espongiformes transmissibles dels animals, es va establir la normativa bàsica per a 
l’aplicació a Espanya de les actuacions que s’han de portar a terme quan es detecta un 
cas d’encefalopatia espongiforme transmissible en una explotació d’oví i caprí.

D’altra banda, el Reglament (CE) núm. 999/2001, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 22 de maig de 2001, pel qual s’estableixen disposicions per a la prevenció, el control i 
l’eradicació de determinades encefalopaties espongiformes transmissibles, adoptat amb 
posterioritat a la norma espanyola, ha estat modificat en diverses ocasions, fet que ha 
motivat la necessitat d’introduir modificacions periòdiques en la normativa nacional.

El 8 de març de 2007, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) va adoptar 
un dictamen sobre certs aspectes relacionats amb el risc d’EET en ovins i caprins. En el 
seu dictamen, EFSA considera que no hi ha dades probatòries d’un nexe epidemiològic o 
molecular entre la tremolor clàssica o la atípica i les EET humanes, i que l’agent de l’EEB 
és l’únic agent d’EET provadament zoonòtic. D’altra banda, EFSA considera que les 
proves discriminatòries actuals, descrites en la legislació comunitària, per distingir entre la 
tremolor i l’EEB són fiables per diferenciar l’EEB de la tremolor clàssica i de la atípica.

Sobre la base d’aquesta opinió, la Comissió va adoptar el Reglament 727/2007 de la 
Comissió, de 26 de juny de 2007, pel qual es modifiquen els annexos I, III, VII i X del 
Reglament (CE) núm. 999/2001, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 
2001, pel qual s’estableixen disposicions per a la prevenció, el control i l’eradicació de 
determinades encefalopaties espongiformes transmissibles. Amb la modificació de l’annex 
VII, en el qual s’estableixen mesures d’eradicació després de la confirmació d’un cas 
d’encefalopatia espongiforme transmissible en animals bovins, ovins i caprins, es permet 
que els estats membres utilitzin diferents estratègies d’eradicació i autoritzin el destí per a 
consum humà d’animals ovins i caprins procedents d’explotacions positives en una sèrie 
de supòsits.

Aquesta nova disposició va estar suspesa temporalment arran d’un recurs contra la 
Comissió Europea davant el Tribunal de Primera Instància de les Comunitats Europees 
presentat per França el 2007. El setembre de 2011, la Sala Tercera del Tribunal General 
de Luxemburg dictamina l’aplicació total de les mesures que estableix el Reglament (CE) 
núm. 999/2001, punts 2.3 b) (iii), 2.3 d) i 4 de l’annex VII, suspeses fins aleshores.

Tenint en compte que no hi ha evidències científiques que indiquin que la tremolor és 
transmissible a les persones i davant l’obligació, que estableix el Reglament (CE) núm. 
999/2001, de fer proves discriminatòries entre encefalopatia espongiforme bovina i 
tremolor en tots els casos confirmats de tremolor, és possible autoritzar el sacrifici per a 
consum humà dels animals de l’espècie ovina i caprina procedents d’explotacions on 
s’han donat casos d’animals positius a tremolor, i mantenir així el nivell actual de protecció 
dels consumidors.

Amb aquesta norma es procedeix a modificar les mesures d’eradicació que estableix 
l’annex X del Reial decret 3454/2000, de 22 de desembre, amb la finalitat d’actualitzar-les 
fent ús de les possibilitats que estableix la normativa europea en relació amb els ramats 
d’ovelles i cabres en els quals es diagnostica un cas d’encefalopatia espongiforme.
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El Reial decret 3454/2000, a la disposició final segona, faculta els ministres 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de Sanitat i Consum a modificar, en l’àmbit de les 
seves competències respectives i prèvia consulta amb les comunitats autònomes, el 
contingut dels annexos de l’esmentat Reial decret. A més, aquesta Ordre s’empara en el 
que disposa l’article 149.1.13a i 16a de la Constitució i en el que estableix l’article 40.2 de 
la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.

En la tramitació d’aquesta disposició s’han consultat les comunitats autònomes i les 
ciutats de Ceuta i Melilla, així com els sectors afectats, i ha emès el seu informe preceptiu 
la Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i del 
ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, d’acord amb el Consell d’Estat, 
disposo:

Article únic. Modificació de l’annex X del Reial decret 3454/2000, de 22 de desembre, 
pel qual s’estableix i es regula el programa integral coordinat de vigilància i control de 
les encefalopaties espongiformes transmissibles dels animals.

La lletra b del primer paràgraf de l’annex X del Reial decret 3454/2000, de 22 de 
desembre, pel qual s’estableix i es regula el programa integral coordinat de vigilància i 
control de les encefalopaties espongiformes transmissibles dels animals, se substitueix 
pel següent:

«b. En cas d’encefalopatia espongiforme transmissible en un animal de les 
espècies ovina i caprina, són aplicables les mesures que estableix l’annex VII del 
Reglament (CE) núm. 999/2001, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de 
maig de 2001, i a més:

Després de la confirmació d’un cas d’encefalopatia espongiforme transmissible 
en una explotació i després de descartar que es tracti d’EEB, es poden destinar a 
sacrifici per a consum humà els animals de qualsevol edat sempre que es 
compleixin els requisits següents:

1. L’autoritat competent autoritzi la sortida de l’explotació i en la guia de 
trasllat dels animals s’indiqui que procedeixen d’una explotació en la qual s’hi ha 
diagnosticat algun cas de tremolor.

2. Se sacrifiquin en un escorxador ubicat en el territori espanyol.
3. Se sotmetin a anàlisi per detectar la presència d’EET tots els animals de 

més de 18 mesos d’edat o amb la dentició de més de dos incisius definitius.

Sense perjudici d’això, els bens i cabrits es poden enviar a una altra explotació, 
que només contingui ovins o caprins que s’estiguin encebant, únicament per al seu 
engreix previ al sacrifici, respectant els termes i les condicions que preveu l’annex 
VII del Reglament (CE) núm. 999/2001.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 9 de setembre de 2013.–La vicepresidenta del Govern i ministra de la 
Presidència, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.
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