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I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA E ALIMENTACIÓN

8187 CORRECCIÓN de erros do Real decreto
479/2004, do 26 de marzo, polo que se esta-
blece e regula o Rexistro xeral de explotacións
gandeiras. («BOE» 108, do 4-5-2004.)

Advertido erro no Real decreto 479/2004, do 26 de
marzo, polo que se establece e regula o Rexisto xeral
de explotacións gandeiras, publicado no «Boletín Oficial
del Estado», suplemento en lingua galega número 6,
do 1 de maio de 2004, procédese a efectuar as opor-
tunas rectificacións:

(Na páxina 1347, primeira columna, na disposición
derradeira segunda, tanto no título coma no corpo da
disposición, onde di: «Real decreto 205/1996, do 9 de
febreiro, polo que se establece un sistema de identi-
ficación e rexistro dos animais das especies porcina, ovi-
na e caprina», debe dicir: «Real decreto 205/1996, do
9 de febreiro, polo que se establece un sistema de iden-
tificación e rexistro dos animais das especies bovina,
porcina, ovina e caprina».

8188 ORDE APA/1147/2004, do 30 de abril, rela-
tiva ás importacións de froitos frescos de cítri-
cos orixinarios de Arxentina e Brasil e pola
que se derroga a Orde APA/3151/2003,
do 12 de novembro, relativa ás medidas de
protección contra o «citrus canker» («Xantho-
monas axonopodis pv. Citri»), a mancha negra
(«Guignardia citricarpa») e «Elsinoe spp» dos
froitos cítricos. («BOE» 108 do 4-5-2004.)

A experiencia nas importacións de froitos cítricos fres-
cos orixinarios de Arxentina e Brasil durante a pasada
campaña 2003, constatou na inspección fitosanitaria
realizada a eses froitos en repetidas ocasións a presenza
dos organismos nocivos «Xanthomonas axonopodis pv.
Citri» e «Guignardia citricarpa», organismos de cuxa exis-
tencia non se ten constancia na Comunidade Europea,
polo que a normativa comunitaria prohibe a súa intro-
dución nela cando se presentan sobre determinados
vexetais ou produtos vexetais. Isto supuxo o rexeitamen-
to de todas as partidas afectadas, e a adopción por Espa-
ña de medidas fitosanitarias de salvagarda para a pro-
tección da citricultura española e da Unión Europea.

As citadas medidas consistiron na suspensión cau-
telar da importación e introdución no territorio da Penín-
sula e das Baleares a partir do 13 de novembro de 2003
de froitos cítricos frescos orixinarios deses dous países,

mediante Orde APA/3151/2003, do 12 de novembro,
relativa ás medidas de protección contra o «citrus can-
ker» («Xanthomonas axonopodis pv. Citri»), a mancha
negra («Guignardia citricarpa») e «Elsinoe spp» dos froitos
cítricos, medidas de salvagarda previstas no artigo 16.2
da Directiva 2000/29/CE, trasposta ao ordenamento
español a través do Real decreto 2071/1993, do 26
de novembro. A citada directiva recolle que este tipo
de medidas fitosanitarias deixan de producir efecto unha
vez adoptadas pola Comisión Europea as accións opor-
tunas en relación co problema suscitado.

Por solicitude de España, e tras a oportuna aprobación
polo Comité Fitosanitario Permanente da Unión Europea,
adoptouse a Decisión da Comisión do 29 de abril de
2004, relativa a medidas de emerxencia provisionais res-
pecto a determinados cítricos orixinarios de Arxentina
ou Brasil, destinada a protexer a citricultura española
e da Unión Europea contra a introdución dos organismos
nocivos en cuestión. Esta decisión exixe unhas condi-
cións fitosanitarias máis rigorosas aos froitos cítricos pro-
cedentes de Arxentina e Brasil a partir da campaña de
importación 2004 próxima a comezar, exixencias que
se aplicarán a todas as importacións que se realicen
na Unión Europea ao se tratar de medidas comunitarias.
Para efectuar convenientemente estes controis, cómpre
limitar os puntos de inspección fronteirizos (PIF), polos
cales se poden introducir estes produtos.

Os resultados destas medidas de emerxencia serán
sometidos a unha avaliación comunitaria entre o 1 de
maio de 2004, data de entrada en vigor delas, ata o 30
de novembro do mesmo ano, data en que se dá por
finalizada a campaña de importacións destes países.
Como consecuencia desta avaliación poderanse consi-
derar medidas posteriores, que poderán ser máis estritas
se se pon de manifesto que as agora postas en marcha
son insuficientes ou non se respectaron.

En consecuencia, procede deixar sen efecto as medi-
das cautelares adoptadas por España ao final da pasada
campaña de importacións e, en consecuencia, derrogar
a Orde APA/3151/2003.

O artigo 9.1 da Lei 43/2002, do 20 de novembro,
de sanidade vexetal, faculta o Ministerio de Agricultura,
Pesca e Alimentación, para tomar as medidas fitosani-
tarias de salvagarda.

Na tramitación desta orde foron consultadas as comu-
nidades autónomas e as entidades representativas dos
sectores afectados.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo único. Importación de cítricos.

1. Os froitos cítricos frescos orixinarios de Arxentina
ou Brasil poderanse importar ou introducir na Península
e nas Baleares sempre que se cumpran os requisitos
establecidos na Decisión da Comisión do 29 de abril
de 2004 relativa a medidas de emerxencia provisionais


