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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
10596 Ordre APA/778/2019, de 12 de juliol, per la qual es modifiquen els annexos I, 

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

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

La Directiva d’execució (UE) 2019/523 de la Comissió, de 21 de març de 2019, per la 
qual es modifiquen els annexos I a V de la Directiva 2000/29/CE del Consell, relativa a les 
mesures de protecció contra la introducció a la Comunitat d’organismes nocius per als 
vegetals o productes vegetals i contra la seva propagació a l’interior de la Comunitat, 
considera que és necessari fer certes modificacions quant a la menció en la Directiva 
d’alguns organismes nocius en els annexos I i II en coherència amb el nivell de risc i la 
situació d’aquests a la Unió Europea, així com per reforçar els requisits relatius a la terra i 
els mitjans de conreu mitjançant la revisió dels requisits pertinents de l’annex III, i fer certes 
modificacions dels requisits especials que figuren a l’annex IV. D’altra banda, s’han 
d’introduir certs requisits d’inspecció per a vegetals i productes vegetals que, per tant, han 
de figurar a l’annex V. Així mateix s’han d’adaptar les denominacions d’alguns organismes 
nocius a la denominació científica revisada.

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

En l’elaboració d’aquesta norma s’han observat els principis de bona regulació que 
preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. Respecte de l’adequació de la norma als principis de 
necessitat i eficàcia, es justifica aquesta norma en la necessitat d’adequar la nostra 
normativa a la de la Unió Europea, i aquesta norma és l’instrument eficaç i el més adequat 
per assolir la finalitat proposada. Es compleix el principi de proporcionalitat, ja que conté la 
regulació imprescindible, sense excedir els requisits legals, i no es preveuen noves 
autoritzacions. A més, les obligacions que es deriven de la norma són les imprescindibles 
per assegurar l’aplicació correcta dels principis de transparència i millora reguladora. La 
norma no comporta cap restricció de drets. El principi de seguretat jurídica també es 
compleix amb aquest projecte, que transposa una directiva de la Unió Europea. S’adequa 
al dret nacional i de la UE, i la distribució de competències. La norma també suposa una 
millora del principi de transparència, reforça les garanties que l’envolten i n’afavoreix el 
compliment. La norma cerca ser coherent amb el principi d’eficiència, atès que el seu 
objectiu és que es redacti una normativa que aconsegueixi una eficàcia i una seguretat 
jurídica més grans en la sanitat vegetal. Finalment, el principi de transparència es compleix 
amb la participació pública i l’audiència específica a comunitats autònomes i el sector en 
l’elaboració d’aquesta disposició.
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En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

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

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

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

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

1r La secció I es modifica de la manera següent:

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

• Després del punt 4.1 s’insereix el punt següent:

«4.2 Aromia bungii (Faldermann).»

• Després del punt 10.5 s’insereix el punt següent:

«10.6 Grapholita packardi Zeller.»

• Després del punt 16.1 s’insereixen els punts següents:

«16.2 Neoleucinodes elegantalis (Guenée).
16.3 Oemona hirta (Fabricius).»

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

• Després del punt 3 s’insereixen els punts següents:

«3.1 Elsinoë australis Bitanc. & Jenk.
3.2 Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous.
3.3 Elsinoë australis Bitanc. & Jenk.»

2n La secció II es modifica de la manera següent:

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

• Després del punt 7 s’insereix el punt següent:

«7.1 Pityophthorus juglandis Blackman.»

– A la rúbrica c), abans del punt 1, s’insereixen els punts següents:

«0.1 Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.
0.2 Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell.
0.3 Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat.»

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

1r La rúbrica a) es modifica de la manera següent:

– al punt 1, columna dreta, se suprimeix «FI»

– després del punt 4 s’insereixen els punts següents:
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«4.1 Liriomyza huidobrensis (Blanchard) IRL, UK (Irlanda del Nord)
4.2 Liriomyza trifolii (Burgess) IRL, UK (Irlanda del Nord)»

– al punt 5 el text de la columna dreta se substitueix pel text següent:

«IRL, UK (excepte les entitats locals de Barking and Dagenham; Barnet; 
Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; 
Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; 
City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East 
Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; 
Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; 
Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; 
Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; 
Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; 
Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede 
District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South 
Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St. Albans; Sutton; Surrey Heath; 
Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham 
Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor 
and Maidenhead; Woking, Wokingham i Wycombe).»

2n A la rúbrica b) se suprimeix el punt 2.

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

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

1r La secció I es modifica de la manera següent:

– a la rúbrica a) se suprimeix el punt 11;
– a la rúbrica c) se suprimeix el punt 9;

2n La secció II es modifica de la manera següent:

– a la rúbrica c) se suprimeix el punt 1;

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

1r La rúbrica a) es modifica de la manera següent:

– el punt 10 se substitueix pel text següent:

«10. Thaumetopoea pityocampa 
Denis & Schiffermüller.

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

UK»

2n A la rúbrica b), punt 2, el text de la tercera columna se substitueix pel text següent:

«E [excepte les comunitats autònomes d’Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, 
Castella i Lleó, Extremadura, Madrid, Múrcia, Navarra i La Rioja, la província de 
Gipuzkoa (País Basc), les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, 
el Segrià i l’Urgell, de la província de Lleida (Comunitat Autònoma de Catalunya), les 
comarques de l’Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà, de la província d’Alacant, i els 
municipis d’Alboraig i Turís, de la província de València (Comunitat Valenciana)], EE, 
F (Còrsega), IRL (excepte la ciutat de Galway), I [els Abruços, la Pulla, la Basilicata, 
la Calàbria, la Campània, el Laci, la Ligúria, la Llombardia (excepte les províncies de 
Màntua, Milà, Sondrio i Varese, i els municipis de Bovisio Masciago, Cesano 
Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo, de la província de Monza i 
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Brianza), les Marques, el Molise, el Piemont (excepte els municipis de Cerca, 
Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalletto, de la província de Cuneo), Sardenya, 
Sicília [excepte els municipis de Cesarò (província de Messina), Maniace, Bronte, 
Adrano (província de Catània) i Centuripe, Regalbuto i Troina (província d’Enna)], la 
Toscana, l’Úmbria, la Vall d’Aosta, el Vènet (excepte les províncies de Rovigo i 
Venècia, els municipis de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza 
d’Adige, S. Urbano i Vescovana a la província de Pàdua i la zona situada al sud de 
l’autopista A 4 a la província de Verona)], LV, LT [excepte els municipis de Babtai i 
Kėdainiai (regió de Kaunas)], P, SI [excepte les regions de Gorenjska, Koroška, 
Maribor i Notranjska, els municipis de Lendava, Renče-Vogrsko (al sud de l’autopista 
H4) i Velika Polana, i els pobles de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, 
Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo 
Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri 
Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, 
Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki, al 
municipi d’Ivančna Gorica], SK [excepte el districte de Dunajská Streda, Hronovce i 
Hronské Kľačany (districte de Levice), Dvory nad Žitavou (districte de Nové Zámky), 
Málinec (districte de Poltár), Hrhov (districte de Rožňava), Veľké Ripňany (districte 
de Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (districte de Trebišov)], 
FI i UK (illa de Man i illes del Canal).»

3r La rúbrica c) es modifica de la manera següent:

– el punt 0.1 se substitueix pel text següent:

« 0 . 1  C r y p h o n e c t r i a 
parasitica (Murrill.) Barr.

Fusta (exclosa la fusta que ha estat escorçada), 
l’escorça aïllada i els vegetals destinats a la 
plantació de Castanea Mill. i els vegetals destinats 
a la plantació, excloses les llavors, de Quercus L.

CZ, IRL, S i UK»

– al punt 2, tercera columna, se suprimeixen els termes «UK (Irlanda del Nord)».

4t La rúbrica d) es modifica de la manera següent:

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

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

Tres. L’annex III es modifica de la manera següent:

a) A la part A el punt 14 se substitueix pel text següent:

«14. Terra en si, constituïda en part per matèries 
orgàniques sòlides, i mitjà de conreu en si, constituït 
en tot o en part per matèries orgàniques sòlides, 
diferent del constituït enterament per torba o fibra 
de Cocos nucifera L. no utilitzades anteriorment per 
al conreu de vegetals o per a usos agrícoles.

Tercers països excepte Suïssa»
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b) La part B es modifica de la manera següent:

1r Al punt 1.E el text de la columna dreta se substitueix pel text següent:

«E [excepte les comunitats autònomes d’Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, 
Castella i Lleó, Extremadura, Madrid, Múrcia, Navarra i La Rioja, la província de 
Gipuzkoa (País Basc), les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, 
el Segrià i l’Urgell, de la província de Lleida (Comunitat Autònoma de Catalunya), les 
comarques de l’Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà, de la província d’Alacant, i els 
municipis d’Alboraig i Turís, de la província de València (Comunitat Valenciana)], EE, 
F (Còrsega), IRL (excepte la ciutat de Galway), I [els Abruços, la Pulla, la Basilicata, 
la Calàbria, la Campània, el Laci, la Ligúria, la Llombardia (excepte les províncies de 
Màntua, Milà, Sondrio i Varese, i els municipis de Bovisio Masciago, Cesano 
Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo, de la província de Monza i 
Brianza), les Marques, el Molise, el Piemont (excepte els municipis de Cerca, 
Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalletto, de la província de Cuneo), Sardenya, 
Sicília [excepte els municipis de Cesarò (província de Messina), Maniace, Bronte, 
Adrano (província de Catània) i Centuripe, Regalbuto i Troina (província d’Enna)], la 
Toscana, l’Úmbria, la Vall d’Aosta, el Vènet (excepte les províncies de Rovigo i 
Venècia, els municipis de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza 
d’Adige, S. Urbano i Vescovana a la província de Pàdua i la zona situada al sud de 
l’autopista A 4 a la província de Verona)], LV, LT [excepte els municipis de Babtai i 
Kėdainiai (regió de Kaunas)], P, SI [excepte les regions de Gorenjska, Koroška, 
Maribor i Notranjska, els municipis de Lendava, Renče-Vogrsko (al sud de l’autopista 
H4) i Velika Polana, i els pobles de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, 
Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo 
Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri 
Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, 
Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki, al 
municipi d’Ivančna Gorica], SK [excepte el districte de Dunajská Streda, Hronovce i 
Hronské Kľačany (districte de Levice), Dvory nad Žitavou (districte de Nové Zámky), 
Málinec (districte de Poltár), Hrhov (districte de Rožňava), Veľké Ripňany (districte 
de Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (districte de Trebišov)], 
FI i UK (illa de Man i illes del Canal).»

2n Al punt 2.E el text de la columna dreta se substitueix pel text següent:

«E [excepte les comunitats autònomes d’Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, 
Castella i Lleó, Extremadura, Madrid, Múrcia, Navarra i La Rioja, la província de 
Gipuzkoa (País Basc), les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, 
el Segrià i l’Urgell, de la província de Lleida (Comunitat Autònoma de Catalunya), les 
comarques de l’Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà, de la província d’Alacant, i els 
municipis d’Alboraig i Turís, de la província de València (Comunitat Valenciana)], EE, 
F (Còrsega), IRL (excepte la ciutat de Galway), I [els Abruços, la Pulla, la Basilicata, 
la Calàbria, la Campània, el Laci, la Ligúria, la Llombardia (excepte les províncies de 
Màntua, Milà, Sondrio i Varese, i els municipis de Bovisio Masciago, Cesano 
Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo, de la província de Monza i 
Brianza), les Marques, el Molise, el Piemont (excepte els municipis de Cerca, 
Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalletto, de la província de Cuneo), Sardenya, 
Sicília [excepte els municipis de Cesarò (província de Messina), Maniace, Bronte, 
Adrano (província de Catània) i Centuripe, Regalbuto i Troina (província d’Enna)], la 
Toscana, l’Úmbria, la Vall d’Aosta, el Vènet (excepte les províncies de Rovigo i 
Venècia, els municipis de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza 
d’Adige, S. Urbano i Vescovana a la província de Pàdua i la zona situada al sud de 
l’autopista A4 a la província de Verona)], LV, LT [excepte els municipis de Babtai i 
Kėdainiai (regió de Kaunas)], P, SI [excepte les regions de Gorenjska, Koroška, 
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Maribor i Notranjska, els municipis de Lendava, Renče-Vogrsko (al sud de l’autopista 
H4) i Velika Polana, i els pobles de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, 
Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo 
Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri 
Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, 
Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki, al 
municipi d’Ivančna Gorica], SK [excepte el districte de Dunajská Streda, Hronovce i 
Hronské Kľačany (districte de Levice), Dvory nad Žitavou (districte de Nové Zámky), 
Málinec (districte de Poltár), Hrhov (districte de Rožňava), Veľké Ripňany (districte 
de Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (districte de Trebišov)], 
FI i UK (illa de Man i illes del Canal).»

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

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

1r La secció I es modifica de la manera següent:

– Després del punt 1.7 s’insereixen els punts següents:

«1.8 Estigui o no inclosa als codis NC de la part 
B de l’annex V, fusta de Juglans L. i Pterocarya 
Kunth. que no sigui en forma de:

– encenalls, partícules, serradures, residus o 
material de deixalla, obtinguda totalment o 
parcialment d’aquests vegetals,

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

Sense perjudici de les disposicions aplicables a la fusta prevista a l’annex IV, 
part A, secció I, punts 2.3, 2.4 i 2.5, declaració oficial que la fusta:

a) és originària d’una zona lliure de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, 
Utley & Tisserat i el seu vector Pityophthorus juglandis Blackman, segons 
hagi establert el servei fitosanitari nacional de conformitat amb les normes 
internacionals per a mesures fitosanitàries, esmentada als certificats a què 
fa referència l’article 13, apartat 1, incís ii), de la Directiva d’execució (UE) 
2019/523 de la Comissió, de 21 de març de 2019, sota l’epígraf “Declaració 
addicional”, o

b) ha estat sotmesa a un tractament tèrmic adequat a fi d’assolir una 
temperatura mínima de 56°C durant un mínim de 40 minuts continus en tot 
el perfil de la fusta, la qual cosa s’ha d’acreditar estampant la marca “HT” a 
la fusta o a l’embalatge, segons l’ús en vigor, i als certificats a què fa 
referència l’esmentat article 13, apartat 1, incís ii), o

c) ha estat escairada per eliminar completament la superfície arrodonida 
natural.

1.9 Estiguin o no incloses als codis NC de la 
part B de l’annex V, escorça aïllada i fusta de 
Juglans L. i Pterocarya Kunth, en forma de:

– encenalls, partícules, serradures, residus o 
material de deixalla, obtinguts totalment o 
parcialment d’aquests vegetals, originaris dels 
Estats Units.

Sense perjudici de les disposicions que preveu l’annex IV, part A, secció I, 
punts 1.8, 2.3, 2.4 i 2.5, declaració oficial que la fusta o l’escorça aïllada:

a) és originària d’una zona lliure de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, 
Utley & Tisserat i el seu vector Pityophthorus juglandis Blackman, segons 
hagi establert el servei fitosanitari nacional de conformitat amb les normes 
internacionals per a mesures fitosanitàries, esmentada als certificats a què 
fa referència l’article 13, apartat 1, incís ii), de la Directiva d’execució (UE) 
2019/523 de la Comissió, de 21 de març de 2019, sota l’epígraf «Declaració 
addicional», o

b) ha estat sotmesa a un tractament tèrmic adequat a fi d’assolir una 
temperatura mínima de 56°C durant un mínim de 40 minuts continus en tot 
el perfil de l’escorça o la fusta, la qual cosa s’ha d’indicar als certificats a què 
fa referència l’esmentat article 13, apartat 1, incís ii).»
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– El punt 5 se substitueix pel text següent:

«5. Estigui o no inclosa als codis NC de la part 
B de l’annex V, fusta de Platanus L., excepte:

– embalatges de fusta en forma de calaixos, 
caixes, gàbies, tambors i envasos similars, 
palets, caixes palets i altres plataformes per a 
càrrega, collarins per a palets, fustes d’estibar, 
utilitzats o no per al transport de mercaderies 
de qualsevol tipus, excepte fustes d’estibar per 
subjectar enviaments de fusta, fets de fusta del 
mateix tipus i de la mateixa qualitat que la fusta 
de l’enviament i que compleixin els mateixos 
requisits fitosanitaris de la Unió que la fusta de 
l’enviament, però inclosa la fusta que no 
conservi la seva superfície arrodonida natural, i 
fusta en forma d’encenalls, partícules, 
serradures, residus o material de deixalla, 
obtinguda totalment o parcialment de Platanus 
L., originària d’Albània, Armènia, els Estats 
Units, Suïssa i Turquia.

Declaració oficial que la fusta:

a) és originària d’una zona lliure de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. 
& T. C. Harr., segons hagi establert el servei fitosanitari nacional del país 
d’origen de conformitat amb les normes internacionals per a mesures 
fitosanitàries, esmentada als certificats a què fa referència l’article 13, 
apartat 1, incís ii), de la Directiva d’execució (UE) 2019/523 de la Comissió, 
de 21 de març de 2019, sota l’epígraf «Declaració addicional», o

b) s’ha sotmès a un procés d’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, la qual cosa s’ha d’acreditar 
estampant la marca «kiln-dried» o «KD» (assecatge en forn), o una altra 
marca reconeguda internacionalment, a la fusta o al seu embalatge, segons 
l’ús comercial en vigor.»

– Se suprimeix el punt 7.1.2;
– Després del punt 7.5 s’insereixen els punts següents:

«7.6 Estigui o no inclosa als codis NC de la part 
B de l’annex V, fusta de Prunus L., que no sigui 
en forma de:

c) encenalls, partícules, serradures, residus o 
material de deixalla, obtinguda totalment o 
parcialment d’aquests vegetals,

d) embalatges de fusta en forma de calaixos, 
caixes, gàbies, tambors i envasos similars, 
palets, caixes palets i altres plataformes per a 
càrrega, collarins per a palets, fustes d’estibar, 
utilitzats o no per al transport de mercaderies 
de qualsevol tipus, excepte fustes d’estibar per 
subjectar enviaments de fusta, fets de fusta del 
mateix tipus i de la mateixa qualitat que la fusta 
dels enviaments i que compleixin els mateixos 
requisits fitosanitaris de la Unió que la fusta de 
l’enviament, però inclosa la que no ha 
conservat la seva superfície arrodonida natural, 
originària de Xina, Japó, Mongòlia, la República 
de Corea, la República Democràtica Popular 
de Corea i Vietnam.

Sense perjudici de les disposicions aplicables a la fusta prevista a l’annex IV, 
part A, secció I, punts 7.4 i 7.5, declaració oficial que la fusta:

a) és originària d’una zona lliure d’Aromia bungii (Falderman), segons l’hagi 
establert el servei fitosanitari nacional del país d’origen de conformitat amb 
les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, esmentada als 
certificats a què fa referència l’article 13, apartat 1, incís ii), de la Directiva 
d’execució (UE) 2019/523 de la Comissió, de 21 de març de 2019, sota 
l’epígraf “Declaració addicional”, o

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

c) ha estat sotmesa a una radiació ionitzant adequada a fi d’assolir una dosi 
mínima absorbida d’1 kGy a tota la fusta, de la qual cosa s’ha de deixar 
constància als certificats a què fa referència l’esmentat article 13, apartat 1, 
incís ii).
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7.7 Estigui o no inclosa als codis NC de la part 
B de l’annex V, fusta en forma d’encenalls, 
partícules, serradures, residus o material de 
deixalla obtinguda totalment o parcialment de 
Prunus L., originària de Xina, Japó, Mongòlia, 
la República de Corea, la República 
Democràtica Popular de Corea i Vietnam.

Sense perjudici de les disposicions aplicables a la fusta prevista a l’annex IV, 
part A, secció I, punts 7.4, 7.5 i 7.6, declaració oficial que la fusta:

a) és originària d’una zona lliure d’Aromia bungii (Faldermann), segons hagi 
establert el servei fitosanitari nacional del país d’origen de conformitat amb 
les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, esmentada als 
certificats a què fa referència l’article 13, apartat 1, incís ii), de la Directiva 
d’execució (UE) 2019/523 de la Comissió, de 21 de març de 2019, sota 
l’epígraf “Declaració addicional”, o

b) ha estat transformada en trossos d’un gruix i una amplada igual o inferior a 
2,5 cm, o

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

– Després del punt 11.4 s’insereix el punt següent:

«11.4.1 Vegetals de Juglans L. i Pterocarya 
Kunth, destinats a la plantació, excloses les 
llavors, originaris dels Estats Units.

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals previstos a l’annex 
IV, part A, secció I, punt 11.4, declaració oficial que els vegetals destinats a 
la plantació:

a) han estat cultivats en tot moment en una zona lliure de Geosmithia morbida 
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i el seu vector Pityophthorus juglandis 
Blackman, segons l’hagi establert el servei fitosanitari nacional de 
conformitat amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, 
esmentada als certificats a què fa referència l’article 13, apartat 1, incís ii), 
de la Directiva d’execució (UE) 2019/523 de la Comissió, de 21 de març de 
2019, sota l’epígraf “Declaració addicional”, o

b) són originaris d’una parcel·la de producció, inclosos els encontorns d’un 
radi mínim de 5 km, on no s’han observat símptomes de Geosmithia morbida 
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i el seu vector Pityophthorus juglandis 
Blackman, ni la presència del vector en les inspeccions oficials efectuades 
durant els dos anys anteriors a l’exportació; els vegetals destinats a la 
plantació s’han inspeccionat immediatament abans de la seva exportació, i 
s’han manipulat i envasat de manera que se n’eviti la infestació després 
d’abandonar la parcel·la de producció, o

c) són originaris d’una parcel·la de producció que presenta un aïllament físic 
complet, i s’han inspeccionat immediatament abans de la seva exportació, i 
s’han manipulat i envasat de manera que se n’eviti la infestació després 
d’abandonar la parcel·la de producció.»

– El punt 12 se substitueix pel text següent:

«12 Vegetals de Platanus L., destinats a la 
plantació, excloses les llavors, originaris 
d’Albània, Armènia, els Estats Units, Suïssa i 
Turquia.

Declaració oficial que els vegetals:
a) són originaris d’una zona lliure de Ceratocystis platani (J. M. Walter) 

Engelbr. & T. C. Harr., segons l’hagi establert el servei fitosanitari nacional 
del país d’origen de conformitat amb les normes internacionals per a 
mesures fitosanitàries, esmentada als certificats a què fa referència l’article 
13, apartat 1, incís ii), de la Directiva d’execució (UE) 2019/523 de la 
Comissió, de 21 de març de 2019, sota l’epígraf “Declaració addicional”, o

b) no s’han observat símptomes de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. 
& T. C. Harr. a la parcel·la de producció ni als encontorns des del principi de 
l’últim cicle complet de vegetació.»
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– després del punt 14.1 s’insereix el punt següent:

«14.2 Vegetals destinats a la plantació, exclosos 
vegetals en cultiu de teixits i llavors, de Crataegus 
L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. i 
Vaccinium L., originaris del Canadà, els Estats 
Units i Mèxic.

Sense perjudici de les disposicions aplicables als vegetals previstes a l’annex III, 
part A, punts 9 i 18, a l’annex III, part B, punt 1, o a l’annex IV, part A, secció I, 
punts 14.1, 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 i 23.2, segons que correspongui, 
declaració oficial que els vegetals:

a) han estat cultivats en tot moment en una zona lliure de Grapholita packardi 
Zeller, segons l’hagi establert el servei fitosanitari nacional de conformitat amb 
les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, esmentada als certificats 
a què fa referència l’article 13, apartat 1, incís ii), de la Directiva d’execució (UE) 
2019/523 de la Comissió, de 21 de març de 2019, sota l’epígraf “Declaració 
addicional”, sempre que aquest estatus l’hagi comunicat prèviament per escrit a 
la Comissió el servei fitosanitari nacional del tercer país en qüestió; o

b) han estat cultivats en tot moment en una parcel·la de producció declarada lliure 
de Grapholita packardi Zeller d’acord amb les normes internacionals per a 
mesures fitosanitàries:

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

 ii) que ha estat sotmesa a inspeccions anuals per detectar qualsevol indici de 
Grapholita packardi Zeller, efectuades en el moment corresponent, i

 iii) on els vegetals s’han cultivat en un lloc amb l’aplicació dels tractaments 
preventius adequats i en el qual anualment es duen a terme, en el moment 
corresponent, inspeccions oficials per confirmar l’absència de Grapholita 
packardi Zeller, i

 iv) immediatament abans de l’exportació, els vegetals s’han sotmès a una 
inspecció minuciosa per detectar la presència de Grapholita packardi Zeller; o

c) han estat cultivats en un lloc amb protecció física completa contra la introducció 
de Grapholita packardi Zeller.»

– els punts 16.5 i 16.6 se substitueixen pel text següent:

«16.5 Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf. i els seus híbrids, Mangifera L. i Prunus L.

Sense perjudici de les disposicions aplicables als fruits que figuren a l’annex IV, part A, 
secció I, punts 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 i 16.6, declaració oficial que:

a) els fruits són originaris d’un país reconegut lliure de Tephritidae (espècies no 
europees), al qual se sap que són sensibles, d’acord amb les normes internacionals 
per a mesures fitosanitàries, sempre que aquest estatus l’hagi comunicat prèviament 
per escrit a la Comissió el servei fitosanitari nacional del tercer país en qüestió, o

b) els fruits són originaris d’una zona lliure de Tephritidae (espècies no europees), al 
qual se sap que són sensibles, segons l’hagi establert el servei fitosanitari nacional 
del país d’origen de conformitat amb les normes internacionals per a mesures 
fitosanitàries, esmentada als certificats a què fa referència l’article 13, apartat 1, incís 
ii), de la Directiva d’execució (UE) 2019/523 de la Comissió, de 21 de març de 2019, 
sota l’epígraf “Declaració addicional”, sempre que aquest estatus l’hagi comunicat 
prèviament per escrit a la Comissió el servei fitosanitari nacional del tercer país en 
qüestió, o

c) en les inspeccions oficials efectuades com a mínim mensualment durant els tres 
mesos anteriors a la recol·lecció no s’han observat senyals de la presència de 
Tephritidae (espècies no europees), al qual se sap que els fruits esmentats són 
sensibles, a la parcel·la de producció ni als encontorns, i cap dels fruits recol·lectats 
a la parcel·la de producció presenta als exàmens oficials senyals de l’organisme 
esmentat, i

d) els certificats a què fa referència l’esmentat article 13, apartat 1, incís ii), contenen 
informació sobre traçabilitat o

d) s’han sotmès a un tractament eficaç que garanteixi que estan lliures de Tephritidae 
(espècies no europees), al qual se sap que els fruits esmentats són sensibles, i les 
dades del tractament estan indicades als certificats a què fa referència l’esmentat 
article 13, apartat 1, incís ii), sempre que el mètode de tractament l’hagi comunicat 
prèviament per escrit a la Comissió el servei fitosanitari nacional del tercer país en 
qüestió.
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16.6 Fruits de Capsicum (L.), Citrus L., diferents de 
Citrus limon (L.) Osbeck. i Citrus aurantiifolia 
(Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch i 
Punica granatum L. originaris de països del continent 
africà, Cap Verd, Israel, la Reunió, Madagascar, 
Maurici i Santa Helena.

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

a) són originaris d’un país declarat lliure de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) de 
conformitat amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, sempre que 
aquest estatus l’hagi comunicat prèviament per escrit a la Comissió el servei 
fitosanitari nacional del tercer país en qüestió, o

b) són originaris d’una zona lliure de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), segons l’hagi 
establert el servei fitosanitari nacional del país d’origen de conformitat amb les 
normes internacionals per a mesures fitosanitàries, esmentada als certificats a què 
fa referència l’article 13, apartat 1, incís ii), de la Directiva d’execució (UE) 2019/523 
de la Comissió, de 21 de març de 2019, sota l’epígraf “Declaració addicional”, 
sempre que aquest estatus l’hagi comunicat prèviament per escrit a la Comissió el 
servei fitosanitari nacional del tercer país en qüestió, o

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

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

– després del punt 16.6 s’insereixen els punts següents:

«16.7 Fruits de Malus Mill. Sense perjudici de les disposicions aplicables als fruits previstos a l’annex IV, part 
A, secció I, punts 16.8, 16.9 i 16.10, declaració oficial que els fruits:

a) són originaris d’un país declarat lliure d’Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita 
inopinata Heinrich i Rhagoletis pomonella (Walsh), de conformitat amb les 
normes internacionals per a mesures fitosanitàries, sempre que aquest estatus 
l’hagi comunicat prèviament per escrit a la Comissió el servei fitosanitari nacional 
del tercer país en qüestió, o

b) són originaris d’una zona lliure d’Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita 
inopinata Heinrich i Rhagoletis pomonella (Walsh), segons l’hagi establert el 
servei fitosanitari nacional del país d’origen de conformitat amb les normes 
internacionals per a mesures fitosanitàries, esmentada als certificats a què fa 
referència l’article 13, apartat 1, incís ii), de la Directiva d’execució (UE) 2019/523 
de la Comissió, de 21 de març de 2019, sota l’epígraf “Declaració addicional”, 
sempre que aquest estatus l’hagi comunicat prèviament per escrit a la Comissió 
el servei fitosanitari nacional del tercer país en qüestió, o

c) són originaris d’una parcel·la de producció en la qual es duen a terme 
inspeccions oficials en el moment corresponent durant el cicle de vegetació per 
detectar la presència d’Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata 
Heinrich i Rhagoletis pomonella (Walsh), inclosa una inspecció visual d’una 
mostra representativa de fruits, i aquests estan lliures dels organismes nocius, i 
els certificats a què fa referència l’esmentat article 13, apartat 1, incís ii), 
contenen informació sobre traçabilitat, o

d) s’han sotmès a un tractament eficaç que garanteixi que estan lliures 
d’Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich i Rhagoletis 
pomonella (Walsh) i les dades del tractament estan indicades als certificats a 
què fa referència l’esmentat article 13, apartat 1, incís ii), sempre que el mètode 
de tractament l’hagi comunicat prèviament per escrit a la Comissió el servei 
fitosanitari nacional del tercer país en qüestió.
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16.8 Fruits de Malus Mill. i Pyrus L. Sense perjudici de les disposicions aplicables als fruits previstos a l’annex IV, part 
A, secció I, punts 16.7, 16.9 i 16.10, declaració oficial que els fruits:

a) són originaris d’un país declarat lliure de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto 
de conformitat amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries 
rellevants, sempre que aquest estatus l’hagi comunicat prèviament per escrit a 
la Comissió el servei fitosanitari nacional del tercer país en qüestió, o

b) són originaris d’una zona lliure de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, 
segons l’hagi establert el servei fitosanitari nacional del país d’origen de 
conformitat amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, 
esmentada als certificats a què fa referència l’article 13, apartat 1, incís ii), de la 
Directiva d’execució (UE) 2019/523 de la Comissió, de 21 de març de 2019, sota 
l’epígraf “Declaració addicional”, sempre que aquest estatus l’hagi comunicat 
prèviament per escrit a la Comissió el servei fitosanitari nacional del tercer país 
en qüestió, o

c) són originaris d’una parcel·la de producció en la qual es duen a terme 
inspeccions oficials en el moment corresponent durant el cicle de vegetació per 
detectar la presència de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, inclosa una 
inspecció visual d’una mostra representativa de fruits, i aquests estan lliures de 
l’organisme nociu, i els certificats a què fa referència l’esmentat article 13, 
apartat 1, incís ii), contenen informació sobre traçabilitat, o

d) s’han sotmès a un tractament eficaç que garanteixi que estan lliures de 
Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto i les dades del tractament estan indicades 
als certificats a què fa referència l’esmentat article 13, apartat 1, incís ii), sempre 
que el mètode de tractament l’hagi comunicat prèviament per escrit a la 
Comissió el servei fitosanitari nacional del tercer país en qüestió.

16.9 Fruits de Malus Mill. i Pyrus L. Sense perjudici de les disposicions aplicables als fruits previstos a l’annex IV, part 
A, secció I, punts 16.7, 16.8 i 16.10, declaració oficial que els fruits:

a) són originaris d’un país declarat lliure de Tachypterellus quadrigibbus Say de 
conformitat amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, sempre 
que aquest estatus l’hagi comunicat prèviament per escrit a la Comissió el servei 
fitosanitari nacional del tercer país en qüestió, o

b) són originaris d’una zona lliure de Tachypterellus quadrigibbus Say, segons 
l’hagi establert el servei fitosanitari nacional del país d’origen de conformitat amb 
les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, esmentada als certificats 
a què fa referència l’article 13, apartat 1, incís ii), de la Directiva d’execució (UE) 
2019/523 de la Comissió, de 21 de març de 2019, sota l’epígraf “Declaració 
addicional”, sempre que aquest estatus l’hagi comunicat prèviament per escrit a 
la Comissió el servei fitosanitari nacional del tercer país en qüestió, o

c) són originaris d’una parcel·la de producció en la qual es duen a terme 
inspeccions oficials en el moment corresponent durant el cicle de vegetació per 
detectar la presència de Tachypterellus quadrigibbus Say, inclosa una inspecció 
visual d’una mostra representativa de fruits, i aquests estan lliures de l’organisme 
nociu, i els certificats a què fa referència l’esmentat article 13, apartat 1, incís ii), 
contenen informació sobre traçabilitat, o

d) s’han sotmès a un tractament eficaç que garanteixi que estan lliures de 
Tachypterellus quadrigibbus Say i les dades del tractament estan indicades als 
certificats a què fa referència l’esmentat article 13, apartat 1, incís ii), sempre 
que el mètode de tractament l’hagi comunicat prèviament per escrit a la 
Comissió el servei fitosanitari nacional del tercer país en qüestió.
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16.10 Fruits de Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. i 
Vaccinium L., originaris del Canadà, els Estats 
Units i Mèxic.

Sense perjudici de les disposicions aplicables als fruits previstos a l’annex IV, part 
A, secció I, punts 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 i 16.9, declaració oficial que els fruits:

a) són originaris d’una zona lliure de Grapholita packardi Zeller, segons l’hagi 
establert el servei fitosanitari nacional del país d’origen de conformitat amb les 
normes internacionals per a mesures fitosanitàries, esmentada als certificats a 
què fa referència l’article 13, apartat 1, incís ii), Directiva d’execució (UE) 
2019/523 de la Comissió, de 21 de març de 2019, sota l’epígraf “Declaració 
addicional”, sempre que aquest estatus l’hagi comunicat prèviament per escrit a 
la Comissió el servei fitosanitari nacional del tercer país en qüestió, o

b) són originaris d’una parcel·la de producció en la qual es duen a terme 
inspeccions oficials en el moment corresponent durant el cicle de vegetació per 
detectar la presència de Grapholita packardi Zeller, inclosa una inspecció visual 
d’una mostra representativa de fruits, i aquests estan lliures de l’organisme 
nociu, i els certificats a què fa referència l’esmentat article 13, apartat 1, incís ii), 
contenen informació sobre traçabilitat, o

c) s’han sotmès a un tractament eficaç que garanteixi que estan lliures de 
Grapholita packardi Zeller i les dades del tractament estan indicades als 
certificats a què fa referència l’esmentat article 13, apartat 1, incís ii), sempre 
que el mètode de tractament l’hagi comunicat prèviament per escrit a la 
Comissió el servei fitosanitari nacional del tercer país en qüestió.»

– després del punt 25.7.2 s’insereixen els punts següents:

«25.7.3 Fruits de Capsicum annuum L., Solanum 
aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. i 
Solanum melongena L.

Sense perjudici de les disposicions aplicables als fruits previstos a l’annex IV, part 
A, secció I, punts 16.6, 25.7.1, 25.7.2, 25.7.4, 36.2 i 36.3, declaració oficial que 
els fruits:

a) són originaris d’un país declarat lliure de Neoleucinodes elegantalis (Guenée), 
de conformitat amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, 
sempre que aquest estatus l’hagi comunicat prèviament per escrit a la Comissió 
el servei fitosanitari nacional del tercer país en qüestió, o

b) són originaris d’una zona lliure de Neoleucinodes elegantalis (Guenée), segons 
l’hagi establert el servei fitosanitari del país d’origen de conformitat amb les 
normes internacionals per a mesures fitosanitàries, esmentada als certificats a 
què fa referència l’article 13, apartat 1, incís ii), de la Directiva d’execució (UE) 
2019/523 de la Comissió, de 21 de març de 2019, sota l’epígraf “Declaració 
addicional”, sempre que aquest estatus l’hagi comunicat prèviament per escrit a 
la Comissió el servei fitosanitari nacional del tercer país en qüestió, o

c) són originaris d’una parcel·la de producció lliure de Neoleucinodes elegantalis 
(Guenée), segons l’hagi establert el servei fitosanitari nacional del país d’origen 
de conformitat amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, i a la 
parcel·la de producció s’han portat a terme en el moment corresponent 
inspeccions oficials durant el cicle de vegetació, inclòs un examen de mostres 
representatives dels fruits, i aquests estan lliures de Neoleucinodes elegantalis 
(Guenée), i els certificats a què fa referència l’esmentat article 13, apartat 1, 
incís ii), contenen informació sobre traçabilitat, o

d) són originaris d’una parcel·la de producció protegida davant d’insectes que el 
servei fitosanitari del país d’origen hagi declarat lliure de Neoleucinodes 
elegantalis (Guenée), d’acord amb les inspeccions oficials efectuades durant els 
tres mesos anteriors a l’exportació, i els certificats a què fa referència l’esmentat 
article 13, apartat 1, incís ii), contenen informació sobre traçabilitat.
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25.7.4 Fruits de Solanaceae originaris d’Amèrica, 
Austràlia i Nova Zelanda.

Sense perjudici de les disposicions aplicables als fruits previstos a l’annex IV, part 
A, secció I, punts 16.6, 25.7.1, 25.7.2, 25.7.3, 36.2 i 36.3, declaració oficial que 
els fruits:

a) són originaris d’un país declarat lliure de Bactericera cockerelli (Sulc.) de 
conformitat amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, sempre 
que aquest estatus l’hagi comunicat prèviament per escrit a la Comissió el servei 
fitosanitari nacional del tercer país en qüestió, o

b) són originaris d’una zona lliure de Bactericera cockerelli (Sulc.), segons l’hagi 
establert el servei fitosanitari nacional del país d’origen de conformitat amb les 
normes internacionals per a mesures fitosanitàries, esmentada als certificats a 
què fa referència l’article 13, apartat 1, incís ii), de la Directiva d’execució (UE) 
2019/523 de la Comissió, de 21 de març de 2019, sota l’epígraf “Declaració 
addicional”, sempre que aquest estatus l’hagi comunicat prèviament per escrit a 
la Comissió el servei fitosanitari nacional del tercer país en qüestió, o

c) són originaris d’una parcel·la de producció en la qual, durant els tres mesos 
anteriors a l’exportació, es duen a terme inspeccions oficials, també als 
encontorns, per detectar la presència de Bactericera cockerelli (Sulc.), s’han 
sotmès a tractaments eficaços que garanteixin que estan lliures de l’organisme 
nociu, i s’han inspeccionat mostres representatives dels fruits abans de la seva 
exportació, i els certificats a què fa referència l’esmentat article 13, apartat 1, 
incís ii), contenen informació sobre traçabilitat, o

d) són originaris d’una parcel·la de producció protegida davant d’insectes que el 
servei fitosanitari nacional hagi declarat lliure de Bactericera cockerelli (Sulc.), 
d’acord amb les inspeccions oficials efectuades durant els tres mesos anteriors 
a l’exportació, i els certificats a què fa referència l’esmentat article 13, apartat 1, 
incís ii), contenen informació sobre traçabilitat.»

– el punt 34 se substitueix pel text següent:

«34. Mitjà de conreu, unit o associat als vegetals, 
destinat a mantenir la vitalitat dels vegetals, amb 
l’excepció d’un mitjà estèril de vegetals cultivats in 
vitro, originaris de tercers països diferents de 
Suïssa.

Declaració oficial que:

a) en el moment de la plantació dels vegetals associats, el mitjà de conreu:

i) estava desproveït de terra i matèria orgànica i no s’havia utilitzat prèviament per 
al conreu de vegetals o per a usos agrícoles, o

ii) estava compost enterament per torba o fibra de Cocos nucifera L. i no s’havia 
utilitzat prèviament per al conreu de vegetals o per a usos agrícoles, o

iii) estava sotmès a un tractament eficaç per garantir que estava exempt 
d’organismes nocius i les dades del tractament estan indicades als certificats a 
què fa referència l’article 13, apartat 1, incís ii), de la Directiva d’execució (UE) 
2019/523 de la Comissió, de 21 de març de 2019, sota l’epígraf “Declaració 
addicional”, i en tots els casos anteriors es va emmagatzemar i es va conservar 
en condicions adequades perquè es mantingués exempt d’organismes nocius, i

b) des del moment de la plantació:

i) s’han adoptat les mesures adequades per garantir que el mitjà de conreu s’ha 
mantingut exempt d’organismes nocius, incloses, almenys, les següents:

 • aïllament físic del mitjà de conreu respecte de la terra i altres possibles fonts 
de contaminació,

 • mesures d’higiene,
 • ús d’aigua exempta d’organismes nocius, o

ii) dins de les dues setmanes anteriors a l’exportació, el mitjà de conreu (inclosa, 
quan esqueia, la terra) va ser eliminat per complet utilitzant aigua exempta 
d’organismes nocius. Es poden efectuar replantacions al mitjà de conreu que 
compleixi els requisits establerts a la lletra a). S’han de mantenir les condicions 
adequades per garantir l’absència d’organismes nocius, tal com estableix la 
lletra b).»
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– Després del punt 34 s’insereixen els punts següents:

«34.1 Bulbs, corms, rizomes i tubercles, 
destinats a la plantació, diferents dels tubercles 
de Solanum tuberosum, originaris de tercers 
països diferents de Suïssa.

Sense perjudici de les disposicions aplicables que figuren a l’annex IV, part A, 
secció I, punt 30, declaració oficial que l’enviament o lot no conté més de 
l’1% en pes net de terra i mitjà de conreu.

34.2 Tubercles de Solanum tuberosum 
originaris de tercers països diferents de Suïssa.

Sense perjudici de les disposicions aplicables que enumeren l’annex III, part 
A, punts 10, 11 i 12, i l’annex IV, part A, secció I, punts 25.1, 25.2, 25.3, 
25.4.1 i 25.4.2, declaració oficial que l’enviament o lot no conté més de l’1% 
en pes net de terra i mitjà de conreu.

34.3 Arrels i tubercles originaris de tercers 
països diferents de Suïssa.

Sense perjudici de les disposicions aplicables que enumera l’annex III, part A, 
punts 10, 11 i 12, declaració oficial que l’enviament o lot no conté més de 
l’1% en pes net de terra i mitjà de conreu.

34.4 Maquinària i vehicles que s’han utilitzat 
amb finalitats agrícoles o forestals, importats 
de tercers països diferents de Suïssa.

Sense perjudici de les disposicions aplicables que figuren a l’annex IV, part B, 
punt 30, declaració oficial que la maquinària o els vehicles estan nets i 
exempts de terra i residus vegetals.»

2n La secció II es modifica de la manera següent:

– Després del punt 2 s’insereixen els punts següents:

«2.1 Estigui o no inclosa als codis NC de la part 
A de l’annex V, fusta de Juglans L. i Pterocarya 
Kunth, que no sigui en forma de:

– encenalls, partícules, serradures, residus o 
material de deixalla, obtinguda totalment o 
parcialment d’aquests vegetals,

– embalatges de fusta en forma de calaixos, 
caixes, gàbies, tambors i envasos similars, 
palets, caixes palets i altres plataformes per a 
càrrega, collarins per a palets, fustes d’estibar, 
utilitzats o no per al transport de mercaderies 
de qualsevol tipus, excepte fustes d’estibar per 
subjectar enviaments de fusta, fets de fusta del 
mateix tipus i de la mateixa qualitat que la fusta 
de l’enviament i que compleixin els mateixos 
requisits fitosanitaris de la Unió que la fusta de 
l’enviament, però inclosa la fusta que no 
conservi la seva superfície arrodonida natural.

Declaració oficial que la fusta:

a) és originària d’una zona de la qual se sap que està exempta de Geosmithia 
morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i el seu vector Pityophthorus 
juglandis Blackman, segons l’hagin establert les autoritats competents de 
conformitat amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, o

b) ha estat sotmesa a un tractament tèrmic adequat a fi d’assolir una 
temperatura mínima de 56°C durant un mínim de 40 minuts continus en tot 
el perfil de la fusta, la qual cosa s’ha d’acreditar estampant la marca “HT” a 
la fusta o a l’embalatge, segons l’ús en vigor, o

c) ha estat escairada per eliminar completament la superfície arrodonida 
natural.

2.2 Estiguin o no incloses als codis NC de la 
part A de l’annex V, escorça aïllada i fusta de 
Juglans L. i Pterocarya Kunth. en forma de:

– encenalls, partícules, serradures, residus o 
material de deixalla obtingudes totalment o 
parcialment d’aquests vegetals.

Declaració oficial que la fusta o l’escorça aïllada:

a) és originària d’una zona lliure de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, 
Utley & Tisserat i el seu vector Pityophthorus juglandis Blackman, segons 
l’hagin establert les autoritats competents de conformitat amb les normes 
internacionals per a mesures fitosanitàries, o

b) ha estat sotmesa a un tractament tèrmic adequat a fi d’assolir una 
temperatura mínima de 56°C durant un mínim de 40 minuts continus en tot 
el perfil de l’escorça o la fusta, la qual cosa s’ha d’acreditar estampant la 
marca «HT» a l’embalatge, segons l’ús en vigor.
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2.3 Embalatges de fusta en forma de calaixos, 
caixes, gàbies, tambors i envasos similars, 
palets, caixes palets i altres plataformes per a 
càrrega, collarins per a palets, fustes d’estibar, 
utilitzats o no per al transport de mercaderies 
de qualsevol tipus, excepte la fusta bruta d’un 
gruix igual o inferior a 6 mm, la fusta 
transformada produïda per encolatge, calor o 
pressió, o per una combinació d’aquests 
mètodes, i les fustes d’estibar per subjectar 
enviaments de fusta, fets de fusta del mateix 
tipus i de la mateixa qualitat que la fusta de 
l’enviament i que compleixin els mateixos 
requisits fitosanitaris de la Unió que la fusta de 
l’enviament.

Els embalatges de fusta:
a) han de ser originaris d’una zona lliure de Geosmithia morbida Kolarík, 

Freeland, Utley & Tisserat i el seu vector Pityophthorus juglandis Blackman, 
segons l’hagin establert les autoritats competents de conformitat amb les 
normes internacionals per a mesures fitosanitàries, o

b) – han d’estar fabricats amb fusta escorçada, com especifica l’annex I de la 
Norma internacional per a mesures fitosanitàries núm. 15 de la FAO, 
«Reglamentació de l’embalatge de fusta utilitzat en el comerç internacional»,

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

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

– després del punt 7 s’insereix el punt següent:

«7.1 Vegetals de Juglans L. i Pterocarya Kunth, 
destinats a la plantació, excloses les llavors.

Declaració oficial que els vegetals destinats a la plantació:

a) han estat cultivats en tot moment, o des de la seva introducció a la Unió, en 
una parcel·la de producció situada en una zona lliure de Geosmithia morbida 
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i el seu vector Pityophthorus juglandis 
Blackman, segons l’hagin establert les autoritats competents de conformitat 
amb les normes internacionals per a mesures fitosanitàries, o

b) són originaris d’una parcel·la de producció, inclosos els encontorns situats 
en un radi mínim de 5 km, on no s’han observat símptomes de Geosmithia 
morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat i el seu vector Pityophthorus 
juglandis Blackman, ni la presència del vector en les inspeccions oficials 
efectuades durant els dos anys anteriors al trasllat, s’han inspeccionat 
visualment abans del seu trasllat i s’han manipulat i envasat de manera que 
se n’eviti la infestació després d’abandonar la parcel·la de producció, o

c) són originaris d’una parcel·la de producció que presenta un aïllament físic 
complet, i s’han inspeccionat visualment immediatament abans del seu 
trasllat, i s’han manipulat i envasat de manera que se n’eviti la infestació 
després d’abandonar la parcel·la de producció.»

– després del punt 30.1 s’insereix el punt següent:

«31. Maquinària i vehicles que 
s’han utilitzat amb finalitats 
agrícoles o forestals.

La maquinària o els vehicles:

a) s’han de traslladar des d’una zona lliure de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. 
C. Harr., segons l’hagin establert les autoritats competents de conformitat amb les normes 
internacionals per a mesures fitosanitàries, o

b) s’han de netejar i han d’estar exempts de terra i residus vegetals abans de sortir de la zona 
infestada de Ceratocystis platani (J. M. Walter).»

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

1r Al punt 16 se suprimeixen els termes «UK (Irlanda del Nord)» de la tercera 
columna.

2n Al punt 16.1 el text de la primera columna se substitueix pel text següent:

«16.1 Vegetals de Cedrus Trew, Pinus L., destinats a la plantació, excepte les 
llavors.»
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3r Després del punt 16.1 s’insereix el punt següent:

« 1 6 . 2  Ve g e t a l s  d e 
Quercus L., diferents de 
Quercus suber L., d’un 
perímetre d’almenys 8 cm 
mesurat a una altura d’1,2 
m del coll de l’arrel, 
destinats a la plantació, 
diferents de fruits i llavors.

Sense perjudici de les prohibicions aplicables als 
vegetals previstos a l’annex III, part A, punt 2, a 
l’annex IV, part A, secció I, punts 11.01, 11.1, 
11.2, i a l’annex IV, part A, secció II, punt 7, 
declaració oficial que:

a) els vegetals s’han cultivat al llarg de tota la 
seva vida en parcel·les de producció de països 
en els quals no hi ha constància de la presència 
de Thaumetopoea processionea L., o

b) els vegetals han estat cultivats en tot moment 
en una zona protegida que figura a la tercera 
columna o en una zona lliure de Thaumetopoea 
processionea L., segons l’hagi establert el 
servei fitosanitari nacional de conformitat amb 
les normes internacionals per a mesures 
fitosanitàries, o

c) els vegetals han estat produïts, des del principi 
de l’últim cicle complet de vegetació, en vivers 
que estan lliures, així com els seus encontorns, 
de Thaumetopoea processionea L., com s’ha 
comprovat en inspeccions oficials que s’han 
efectuat tan a prop com ha estat possible al seu 
trasllat, i s’han portat a terme inspeccions 
oficials, des del principi de l’últim cicle complet 
de vegetació i en el moment corresponent, del 
viver i dels seus encontorns per detectar la 
presència de larves i altres símptomes de 
Thaumetopoea processionea L., o

d) els vegetals s’han cultivat en tot moment en un 
lloc amb protecció física completa contra la 
introducció de Thaumetopoea processionea L., 
s’han inspeccionat en el moment corresponent 
i s’ha comprovat que estan lliures de 
Thaumetopoea processionea L.

IE, UK (excepte les entitats locals de Barking and 
Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and 
Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; 
Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; 
Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of 
London; City of Westminster; Crawley; Croydon; 
Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; 
Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; 
Epsom and Ewell District; Gravesham; 
Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith 
& Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; 
Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; 
Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; 
Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; 
Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole 
Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; 
Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond 
upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; 
Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South 
Bucks; South Oxfordshire; Southwark; 
Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey 
Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; 
Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham 
Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; 
Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and 
Maidenhead; Woking, Wokingham i Wycombe).»

4t Al punt 21.E el text de la tercera columna se substitueix pel text següent:

«E [excepte les comunitats autònomes d’Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, 
Castella i Lleó, Extremadura, Madrid, Múrcia, Navarra i La Rioja, la província de 
Gipuzkoa (País Basc), les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla 
d’Urgell, el Segrià i l’Urgell, de la província de Lleida (Comunitat Autònoma de 
Catalunya), les comarques de l’Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà, de la província 
d’Alacant, i els municipis d’Alboraig i Turís, de la província de València (Comunitat 
Valenciana)], EE, F (Còrsega), IRL (excepte la ciutat de Galway), I [els Abruços, 
la Pulla, la Basilicata, la Calàbria, la Campània, el Laci, la Ligúria, la Llombardia 
(excepte les províncies de Màntua, Milà, Sondrio i Varese, i els municipis de 
Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo, de 
la província de Monza i Brianza), les Marques, el Molise, el Piemont (excepte els 
municipis de Cerca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalletto, de la província 
de Cuneo), Sardenya, Sicília [excepte els municipis de Cesarò (província de 
Messina), Maniace, Bronte, Adrano (província de Catània) i Centuripe, Regalbuto 
i Troina (província d’Enna)], la Toscana, l’Úmbria, la Vall d’Aosta, el Vènet 
(excepte les províncies de Rovigo i Venècia, els municipis de Barbona, Boara 
Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana a la província 
de Pàdua i la zona situada al sud de l’autopista A 4 a la província de Verona)], LV, 
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LT [excepte els municipis de Babtai i Kėdainiai (regió de Kaunas)], P, SI [excepte 
les regions de Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska, els municipis de 
Lendava, Renče-Vogrsko (al sud de l’autopista H4) i Velika Polana, i els pobles 
de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna 
Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, 
Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, 
Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri 
Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki, al municipi d’Ivančna 
Gorica], SK [excepte el districte de Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany 
(districte de Levice), Dvory nad Žitavou (districte de Nové Zámky), Málinec 
(districte de Poltár), Hrhov (districte de Rožňava), Veľké Ripňany (districte de 
Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (districte de Trebišov)], 
FI i UK (illa de Man i illes del Canal).»

5è Al punt 21.3.E el text de la tercera columna se substitueix pel text següent:

«E [excepte les comunitats autònomes d’Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, 
Castella i Lleó, Extremadura, Madrid, Múrcia, Navarra i La Rioja, la província de 
Gipuzkoa (País Basc), les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla 
d’Urgell, el Segrià i l’Urgell, de la província de Lleida (Comunitat Autònoma de 
Catalunya), les comarques de l’Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà, de la província 
d’Alacant, i els municipis d’Alboraig i Turís, de la província de València (Comunitat 
Valenciana)], EE, F (Còrsega), IRL (excepte la ciutat de Galway), I [els Abruços, 
la Pulla, la Basilicata, la Calàbria, la Campània, el Laci, la Ligúria, la Llombardia 
(excepte les províncies de Màntua, Milà, Sondrio i Varese, i els municipis de 
Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo, de 
la província de Monza i Brianza), les Marques, el Molise, el Piemont (excepte els 
municipis de Cerca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalletto, de la província 
de Cuneo), Sardenya, Sicília [excepte els municipis de Cesarò (província de 
Messina), Maniace, Bronte, Adrano (província de Catània) i Centuripe, Regalbuto 
i Troina (província d’Enna)], la Toscana, l’Úmbria, la Vall d’Aosta, el Vènet 
(excepte les províncies de Rovigo i Venècia, els municipis de Barbona, Boara 
Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana a la província 
de Pàdua i la zona situada al sud de l’autopista A 4 a la província de Verona)], LV, 
LT [excepte els municipis de Babtai i Kėdainiai (regió de Kaunas)], P, SI [excepte 
les regions de Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska, els municipis de 
Lendava, Renče-Vogrsko (al sud de l’autopista H4) i Velika Polana, i els pobles 
de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna 
Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, 
Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, 
Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri 
Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki, al municipi d’Ivančna 
Gorica], SK [excepte el districte de Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany 
(districte de Levice), Dvory nad Žitavou (districte de Nové Zámky), Málinec 
(districte de Poltár), Hrhov (districte de Rožňava), Veľké Ripňany (districte de 
Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (districte de Trebišov)], 
FI i UK (illa de Man i illes del Canal).»
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6è El punt 24.1 se substitueix pel text següent:

« 2 4 . 1  E s q u e i x o s 
desarrelats d’Euphorbia 
pu lcher r ima  Wi l ld . , 
destinats a la plantació.

Sense perjudici de les disposicions aplicables als 
vegetals previstos a l’annex IV, part A, secció I, 
punt 45.1, quan escaigui, declaració oficial 
que:

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

b) no s’han observat signes de Bemisia tabaci 
Genn. (poblacions europees) al lloc de 
producció, ni en els esqueixos ni en els 
vegetals dels quals els esqueixos es deriven i 
que es mantenen o es produeixen en aquest 
lloc de producció, en ocasió d’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 què s’hagi detectat la 
presència de Bemisia tabaci Genn. (poblacions 
europees) al lloc de producció, els esqueixos i 
els vegetals dels quals aquests es deriven i 
que es mantenen o es produeixen 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’erradicació 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 de les inspeccions setmanals 
esmentades s’ha de portar a terme 
immediatament abans del trasllat.

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

7è El punt 24.2 se substitueix pel text següent:

«24.2 Vegetals d’Euphorbia 
pulcherrima Willd., destinats 
a la plantació, excepte:

– les llavors,
– els especificats al punt 24.1.

Sense perjudici de les disposicions aplicables als 
vegetals previstos a l’annex IV, part A, secció I, 
punt 45.1, quan escaigui, declaració oficial que:

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

b) no s’han observat signes de Bemisia tabaci Genn. 
(poblacions europees) al lloc de producció, ni als 
vegetals, en ocasió de les inspeccions oficials 
portades a terme almenys una vegada cada tres 
setmanes durant les nou setmanes anteriors a la 
comercialització, o

IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre 
Douro e Minho i Trás-os-Montes), S, UK.»
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c) en els casos en què 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 l’absència de 
Bemisia tabaci Genn. (poblacions europees) i, 
posteriorment, aquest lloc de producció s’ha 
declarat lliure de Bemisia tabaci Genn. (poblacions 
europees) com a conseqüència de l’aplicació dels 
procediments adequats d’erradicació 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, i

d) hi ha proves que els vegetals s’han produït a partir 
d’esqueixos que:

 da) són originaris d’una zona de la qual se sap que 
està exempta de Bemisia tabaci Genn. (poblacions 
europees), o

 db) s’han cultivat 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 què s’hagi detectat la 
presència de Bemisia tabaci Genn. (poblacions 
europees) al lloc de producció, han estat cultivats 
en vegetals mantinguts o produïts en aquest lloc de 
producció que s’hagin sotmès a un tractament 
adequat per garantir la inexistència de Bemisia 
tabaci Genn. (poblacions europees) i , 
posteriorment, aquest lloc de producció s’ha 
declarat lliure de Bemisia tabaci Genn. (poblacions 
europees) com a conseqüència de l’aplicació dels 
procediments adequats d’erradicació 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, o

e) en el cas dels vegetals amb un envàs, amb un 
desenvolupament floral o bracteal o amb altres 
elements que demostrin que estan destinats a la 
venda directa a consumidors finals no dedicats a la 
producció professional de vegetals, aquests 
vegetals s’han sotmès a una inspecció oficial i 
s’han declarat lliures de Bemisia tabaci Genn. 
(poblacions europees) abans del seu trasllat.
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8è El punt 24.3 se substitueix pel text següent:

«24.3 Vegetals de Begònia 
L. destinats a la plantació, 
excepte les llavors, els 
tubercles i els corms, i 
vegetals d’Ajuga L., 
C r o s s a n d r a  S a l i s b , 
Dipladenia A.DC., Ficus L., 
Hibiscus L., Mandevilla 
Lindl. i Nerium oleander L. 
destinats a la plantació, 
excepte les llavors.

Sense perjudici de les disposicions aplicables als 
vegetals previstos a l’annex IV, part A, secció I, 
punt 45.1, quan escaigui, declaració oficial que:

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

b) no s’han observat signes de Bemisia tabaci 
Genn. (poblacions europees) al lloc de producció, 
ni als vegetals, en ocasió de les inspeccions 
oficials portades a terme almenys una vegada 
cada tres setmanes durant les nou setmanes 
anteriors a la comercialització, o

c) en els casos en què 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 
l’absència de Bemisia tabaci Genn. (poblacions 
europees) i, posteriorment, aquest lloc de 
producció s’ha declarat lliure de Bemisia tabaci 
Genn. (poblacions europees) com a 
conseqüència de l’aplicació dels procediments 
adequats d’erradicació 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, o

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

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

9è El punt 31 se substitueix pel text següent:

«31. Fruits de Citrus L., 
For tune l la  Swing le , 
Poncirus Raf., i els seus 
híbrids, originaris de BG, 
HR, SI, EL (unitats 
perifèriques d’Argòlida, 
Arta, Canea i Lacònia), P 
(l’Algarve, Madeira i el 
comtat d’Odemira a 
l’Alentejo), E, F, CY i I.

Sense perjudici del requisit de l’annex IV, part A, 
secció II, punt 30.1, segons el qual l’embalatge 
ha de portar una marca d’origen:

a) els fruits no han de tenir fulles ni peduncles; o
b) en el cas de fruits amb fulles o peduncles, 

aquests han d’anar acompanyats d’una 
declaració oficial que aquests fruits s’han 
embalat en contenidors tancats que s’han 
segellat oficialment i que romandran segellats 
durant el seu transport a través d’una zona 
protegida, reconeguda com a tal per a aquests 
fruits; a més, han de portar una marca 
distintiva que ha de constar al passaport.

EL (excepte les unitats perifèriques d’Argòlida, 
Arta, Canea i Lacònia), M i P (excepte l’Algarve, 
Madeira i el comtat d’Odemira a l’Alentejo).»
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Cinc. L’annex V es modifica de la manera següent:

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

1r La secció I es modifica de la manera següent:

– Al punt 1.7 la lletra a) se substitueix pel text següent:

«a) s’hagi obtingut, en la seva totalitat o en part, de Juglans L., Platanus L., i 
Pterocarya L., inclosa la fusta que no ha conservat la seva superfície arrodonida 
natural;»

– El punt 2.1 se substitueix pel text següent:

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

2n El punt 1.2 de la secció II se substitueix pel text següent:

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

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

1r El punt 2 es modifica de la manera següent:

– El novè guió se substitueix pel text següent:

«– Branques tallades de Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. i 
Pterocarya L., amb o sense fullatge, originàries del Canadà, Xina, els Estats Units, 
Japó, Mongòlia, la República de Corea, la República Democràtica Popular de Corea, 
Rússia i Taiwan,»

– S’afegeix el guió següent:

«– Convolvulus L., Ipomoea L. (excepte els tubercles), Micromeria Benth i 
Solanaceae, originaris d’Amèrica, Austràlia i Nova Zelanda.»

2n El punt 3 es modifica de la manera següent:

– El primer guió se substitueix pel text següent:

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

– El segon guió se substitueix pel text següent:

«– Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., 
Fragaria L., Malus L., Mangifera L; Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., 
Psidium L; Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L. i Vitis L.»

– Se suprimeix el tercer guió.
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3r El tercer guió del punt 5 se substitueix pel text següent:

«– Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya L., originaris 
del Canadà, Xina, els Estats Units, Japó, Mongòlia, la República de Corea, la 
República Democràtica Popular de Corea, Rússia i Taiwan.»

4t El punt 6, lletra a), es modifica de la manera següent:

– El segon guió se substitueix pel text següent:

«– Platanus L., inclosa la fusta que no ha conservat la seva superfície 
arrodonida natural, originària d’Albània, Armènia, els Estats Units, Suïssa o 
Turquia,»

– El sisè guió se substitueix pel text següent:

«– Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya L., inclosa la 
fusta que no ha conservat la seva superfície arrodonida natural, originària del 
Canadà, Xina, els Estats Units, Japó, Mongòlia, la República de Corea, la República 
Democràtica Popular de Corea, Rússia i Taiwan,»

– El vuitè guió se substitueix pel següent:

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

– S’afegeix un novè guió:

«– Prunus L., inclosa la fusta que no ha conservat la seva superfície arrodonida 
natural, originària del Canadà, Xina, els Estats Units, la República Democràtica 
Popular de Corea, Mongòlia, Japó, la República de Corea o Vietnam;»

5è El punt 7 se substitueix pel text següent:

«7. El mitjà de conreu, unit o associat als vegetals, destinat a mantenir la 
vitalitat dels vegetals originaris de tercers països diferents de Suïssa.»

6è Després del punt 7 s’insereix el punt següent:

«7.1 Maquinària i vehicles que s’hagin utilitzat amb finalitats agrícoles o 
forestals que compleixin una de les descripcions següents establertes a l’annex I, 
segona part, del Reglament (CEE) núm. 2658/87 del Consell, de 23 de juliol de 
1987, importats de tercers països diferents de Suïssa:

Codi NC Descripció

ex 8432 Màquines, aparells i artefactes agrícoles, hortícoles o silvícoles, per a la preparació o el treball del sòl o per 
al conreu; corrons per a gespa o terrenys d’esport.

ex 8433 53 Màquines de collir arrels o tubercles.
ex 8436 80 10 Per a la silvicultura.
ex 8701 20 90 Tractors (excepte els carretons tractor de la partida 8709) Tractors de carretera per a semiremolcs, usats.
ex 8701 91 10 Tractors agrícoles i tractors forestals, de rodes, amb un motor de potència inferior o igual a 18 kW.»

Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al nostre ordenament jurídic la Directiva 
d’execució (UE) 2019/523 de la Comissió, de 25 de març de 2019, per la qual es modifiquen 
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els annexos I a V de la Directiva 2000/29/CE del Consell, relativa a les mesures de 
protecció contra la introducció a la Comunitat d’organismes nocius per als vegetals o 
productes vegetals i contra la seva propagació a l’interior de la Comunitat.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’1 de setembre de 2019.

Madrid, 12 de juliol de 2019.–El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas 
Puchades.
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