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2. A anotación das sancións interesadas polas
autoridades xudiciais ou outras autoridades admi-
nistrativas será realizada pola Xefatura de Tráfico
da súa demarcación, salvo que se estableza un sis-
tema informático polo que se poida realizar direc-
tamente nos rexistros da Dirección Xeral de Trá-
fico.»

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA E ALIMENTACIÓN

6933 ORDE APA/771/2003, do 26 de marzo, pola
que se modifica o anexo III do Real decreto
1888/2000, do 22 de novembro, polo que
se establecen as condicións de sanidade ani-
mal aplicables ós intercambios intracomuni-
tarios e as importacións de aves de curral e
de ovos para incubar procedentes de países
terceiros. («BOE» 82, do 5-4-2003.)

O Real decreto 1888/2000, do 22 de novembro,
polo que se establecen as condicións de sanidade animal
aplicables ós intercambios intracomunitarios e as impor-
tacións de aves de curral e de ovos para incubar pro-
cedentes de países terceiros, incorporou ó noso orde-
namento a Directiva 1999/90/CE, do Consello, do 15
de novembro, pola que se modifica a Directiva
90/539/CEE relativa ás condicións de policía sanitaria
que regulan os intercambios intracomunitarios e as
importacións de aves de curral e de ovos para incubar
procedentes de países terceiros.

No artigo 15 do dito real decreto disponse que as
aves de curral e os ovos para incubar que sexan obxecto
de intercambios intracomunitarios deberán ir acompa-

ñados, durante o seu transporte cara ó lugar de destino,
dun certificado sanitario conforme o modelo correspon-
dente previsto no seu anexo III.

A Decisión 2001/867/CE, do 3 de decembro de
2001, que modifica a Directiva 90/539/CE do Consello,
polo que se refire ós certificados sanitarios necesarios
para o comercio intracomunitario de aves de curral e
de ovos para incubar, introduciu certos cambios nos
modelos de certificados para incluír información sobre
a vacinación contra a enfermidade de Newcastle. Sen
prexuízo da eficacia e aplicabilidade directa desta deci-
sión, por razóns de seguridade xurídica, considérase con-
veniente modifica-lo anexo III co obxecto de reflecti-los
cambios introducidos na dita norma comunitaria.

Na elaboración desta disposición foron consultadas
as comunidades autónomas e os sectores implicados.

Esta orde díctase ó abeiro da habilitación contida na
disposición derradeira primeira do Real decreto
1888/2001, que faculta o ministro de Agricultura, Pesca
e Alimentación para modifica-los seus anexos para a
súa adaptación ás normas comunitarias.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo único. Modificación do anexo III do Real decreto
1888/2000.

O anexo III do Real decreto 1888/2000, do 22 de
novembro, polo que se establecen as condicións de sani-
dade animal aplicables ós intercambios intracomunita-
rios e as importacións de aves de curral e de ovos para
incubar procedentes de países terceiros, substitúese polo
que figura como anexo desta disposición.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de marzo de 2003.
ARIAS CAÑETE
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