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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
5398 Reial decret 338/2014, de 9 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 

1911/2000, de 24 de novembre, pel qual es regula la destrucció dels materials 
especificats de risc en relació amb les encefalopaties espongiformes 
transmissibles.

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, a l’annex V, va establir a 
quins llocs es poden extreure els materials especificats de risc i va facultar els estats 
membres per permetre que certs materials s’extraguessin en llocs alternatius.

Mitjançant el Reial decret 100/2003, de 24 de gener, pel qual es modifica el Reial 
decret 1911/2000, de 24 de novembre, pel qual es regula la destrucció dels materials 
especificats de risc en relació amb les encefalopaties espongiformes transmissibles, es 
van autoritzar dues de les tres excepcions que preveu la normativa comunitària: l’extracció 
de medul·la espinal d’ovins i cabrum en sales d’especejament autoritzades expressament 
i l’extracció de la columna vertebral de les canals o parts de les canals de boví en 
carnisseries expressament autoritzades, supervisades i registrades a aquest efecte.

Aquest Reial decret introdueix la possibilitat, que no preveia anteriorment la legislació 
nacional, de recollir la carn del cap de bovins en sales d’especejament autoritzades 
expressament, de conformitat amb el que estableix la normativa comunitària.

D’altra banda, la llista dels teixits i òrgans que es consideren materials especificats de 
risc, que recull l’annex IV del Reial decret 1911/2000, de 24 de novembre, s’ha modificat 
en nombroses ocasions per adaptar-lo a la normativa comunitària. Per això, davant 
d’eventuals noves modificacions en la definició comunitària de material especificat de risc 
(MER), i per evitar les discrepàncies que es produeixen fins que no es facin les 
adaptacions corresponents en la normativa nacional, es considera convenient la supressió 
de l’annex IV, i efectuar una referència a la llista de MER que s’estableixi en la normativa 
comunitària.

Actualment, el Reglament (CE) núm. 999/2001, a l’annex V, estableix la llista de 
materials especificats de risc en funció de la categoria de risc de cada país, d’acord amb 
la decisió de la Comissió 2007/453/CE, de 29 de juny, per la qual s’estableix la situació 
dels estats membres, de tercers països o de regions d’aquests respecte a l’EEB en funció 
del risc d’EEB que presenten.

En l’elaboració d’aquest Reial decret, s’han consultat les comunitats autònomes, així 
com els sectors afectats i la Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària ha 
emès l’informe preceptiu.

En virtut d’això, a proposta de les ministres de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 9 de maig de 2014,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1911/2000, de 24 de novembre.

El Reial decret 1911/2000, de 24 de novembre, pel qual es regula la destrucció dels 
materials especificats de risc en relació amb les encefalopaties espongiformes 
transmissibles, queda modificat de la manera següent:
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U. L’apartat 2 de l’article 1 queda redactat de la manera següent:

«2. Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per material especificat de risc 
els teixits que estableix l’annex V 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.»

Dos. El paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 4 queda redactat de la manera 
següent:

«No obstant això, s’ha de permetre:

a) L’extracció de la medul·la espinal d’ovins i cabrum en sales d’especejament 
expressament autoritzades a aquest efecte per l’autoritat competent, sempre que 
disposin d’un protocol d’actuació concreta que garanteixi la seguretat de les 
operacions esmentades i la completa retirada de la medul·la espinal per destruir-la 
correctament.

b) L’extracció de la columna vertebral de les canals o parts de les canals de 
boví en punts de venda al consumidor expressament autoritzades, supervisades i 
registrades a aquest efecte per l’autoritat competent. L’extracció s’ha de fer d’acord 
amb el que estableix l’Ordre de 26 de juliol de 2001 abans esmentada.

c) La recollida de carn del cap de bovins en sales d’especejament 
expressament autoritzades a aquest efecte per l’autoritat competent, de conformitat 
amb les disposicions que estableix l’annex V 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.»

Tres. Queda suprimit l’annex IV.
Quatre. La disposició final primera queda redactada de la manera següent:

«S’autoritza els ministres d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat per dictar, en l’àmbit de les seves competències, totes les 
disposicions que siguin necessàries per desplegar i aplicar aquest Reial decret.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 9 de maig de 2014.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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