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MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 13322 ORDE PRE/2042/2007, do 4 de xullo, pola que se 

modifica o anexo I do Real decreto 1977/1999, 
do 23 de decembro, polo que se establecen os 
principios relativos á organización dos controis 
veterinarios sobre os produtos procedentes de 
países terceiros. («BOE» 165, do 11-7-2007.)

O Real decreto 1977/1999, do 23 de decembro, polo que 
se establecen os principios relativos á organización dos 
controis veterinarios sobre os produtos procedentes de 
países terceiros, incorporou ao noso ordenamento a Direc-
tiva 97/78/CE, do Consello, do 18 de decembro de 1997, 
pola que se establecen os principios relativos á organiza-
ción de controis veterinarios dos produtos que se introdu-
zan na Comunidade procedentes de países terceiros, e a 
Directiva 97/79/CE, do Consello, do 18 de decembro 
de 1997, pola que se modifican as directivas 71/118/CEE, 
72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 
92/45/CEE e 92/118/CEE polo que se refire á organización de 
controis veterinarios dos produtos que se introduzan na 
Comunidade procedentes de países terceiros.

Co fin de prever as necesarias actualizacións na nor-
mativa comunitaria, con motivo da adhesión de Romanía 
e Bulgaria á Unión Europea, a Directiva 2006/104/CE, do 
Consello, do 20 de novembro de 2006, pola que se adap-
tan determinadas directivas no ámbito da agricultura 
(lexislación veterinaria e fitosanitaria) con motivo da 
adhesión de Bulgaria e Romanía, modificou diversas 
directivas, incluída a Directiva 97/78/CE, do Consello, do 
18 de decembro de 1997, para incluír no territorio alfande-
gueiro comunitario os dous novos Estados membros.

Mediante esta orde incorpórase ao noso ordenamento 
o punto 13.b) da parte I do anexo da Directiva 2006/104/CE, 
do Consello, do 20 de novembro de 2006.

Esta orde dítase ao abeiro da habilitación contida na 
disposición derradeira segunda do Real decreto 1977/1999, 
do 23 de decembro, que faculta os ministros de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación, de Sanidade e Consumo e de 
Economía e Facenda, para que, no ámbito das súas res-
pectivas competencias, diten as disposicións necesarias 
para a actualización dos seus anexos.

Na tramitación desta orde foron consultadas as comu-
nidades autónomas e as entidades representativas dos 
intereses dos sectores afectados e a Comisión Interminis-
terial para a Ordenación Alimentaria emitiu informe.

Na súa virtude, por proposta das ministras de Agricultura, 
Pesca e Alimentación e de Sanidade e Consumo, dispoño:

Artigo único. Modificación do anexo I do Real decreto 
1977/1999, do 23 de decembro, polo que se establecen 
os principios relativos á organización dos controis 
veterinarios sobre os produtos procedentes de países 
terceiros.

O anexo I do Real decreto 1977/1999, do 23 de decem-
bro, polo que se establecen os principios relativos á orga-
nización dos controis veterinarios sobre os produtos pro-
cedentes de países terceiros, substitúese polo que figura 
como anexo desta orde.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publi-
cación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 4 de xullo de 2007.–A vicepresidenta primeira 
do Goberno e ministra da Presidencia, María Teresa Fer-
nández de la Vega Sanz.

ANEXO

«ANEXO I

Territorios
1. Reino de Bélxica.
2. República de Bulgaria.
3. República Checa.
4. Reino de España, excepto Ceuta e Melilla.
5. República Federal de Alemaña.
6. República de Estonia.
7. República Helénica.
8. Reino de Dinamarca, excepto as Illas Feroe e 

Groenlandia.
9. República Francesa.
10. Irlanda.
11. República Italiana.
12. República de Chipre.
13. República de Letonia.
14. República de Lituania.
15. Gran Ducado de Luxemburgo.
16. República de Hungría.
17. República de Malta.
18. Reino dos Países Baixos en Europa.
19. República de Austria.
20. República de Polonia.
21. República Portuguesa.
22. Romanía.
23. República de Eslovenia.
24. República Eslovaca.
25. República de Finlandia.
26. Reino de Suecia.
27. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte.» 

XEFATURA DO ESTADO
 13408 LEI 19/2007, do 11 de xullo, contra a violencia, o 

racismo, a xenofobia e a intolerancia no 
deporte. («BOE» 166, do 12-7-2007.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as 
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei:

PREÁMBULO

I

Existe unha radical incompatibilidade entre deporte e 
violencia, calquera forma de violencia, incluída a verbal 
ou aqueloutra máis sutil, fundamentada na trampa, o 
engano e o desprezo do xogo limpo. Desde hai décadas 
esta idea central orienta o traballo que, de xeito concer-
tado, están a desenvolver a Unión Europea e as súas ins-
titucións, os poderes públicos competentes en materia de 
deporte de cada un dos seus países membros, así como o 
Comité Olímpico Internacional e as distintas organiza-
cións que conforman o sistema deportivo internacional. O 
obxectivo central que cohesiona a acción diversificada de 
tan amplo espectro de actores públicos e privados é erra-
dicar a violencia do deporte, ademais de previr, controlar 
e sancionar con rigor calquera manifestación violenta no 
ámbito da actividade deportiva, moi especialmente cando 


