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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
18211 Ordre ARM/3219/2008, de 5 de novembre, per la qual es modifica l’annex II del 

Reial decret 1127/2003, de 5 de setembre, pel qual es desplega el Reglament 
(CE) núm. 753/2002 de la Comissió, de 29 d’abril de 2002, que fixa determinades 
disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1493/1999 del Consell, pel 
que fa a la designació, denominació, presentació i protecció de determinats 
productes vitivinícoles.

El Reglament (CE) número 1493/1999 del Consell, de 17 de maig de 1999, pel qual 
s’estableix l’organització comuna del mercat vitivinícola, regula en el capítol II del títol V, i 
els concreta en els seus annexos VII i VIII, els aspectes bàsics sobre la designació, 
denominació, presentació i protecció de determinats productes del sector esmentat.

Juntament amb això, el Reglament (CE) número 479/2008 del Consell de 29 d’abril de 
2008, pel qual s’estableix l’organització comuna del mercat vitivinícola, es modifiquen els 
Reglaments (CE) número 1782/2003, (CE) número 1290/2005 i (CE) número 3/2008 i es 
deroguen els Reglaments (CEE) número 2392/86 i (CE) número 1493/1999, estableix en 
els articles 128 i 129, que es mantenen en aplicació les normes que estableix el títol V del 
Reglament (CE) número 1493/1999 sobre pràctiques i tractaments enològics i designació, 
denominació, presentació i protecció, fins a l’1 d’agost de 2009.

D’acord amb el que disposa el Reglament (CE) número 753/2002 de la Comissió, de 
29 d’abril de 2002, que fixa determinades disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 
número 1493/1999 del Consell de 17 de maig, pel que fa a la designació, denominació, 
presentació i protecció de determinats productes vitivinícoles, moltes de les referències a 
les indicacions facultatives van quedar traslladades a la competència dels estats membres 
respectius. Aquest és el cas, per exemple, de les mencions relatives a un color particular, 
al mètode d’elaboració o obtenció del producte, al nom de l’empresa, a l’embotellament, a 
una unitat geogràfica més gran que la regió determinada, a l’embotellament a la regió 
determinada, entre d’altres. Per tant, l’ús de les esmentades mencions facultatives per part 
dels operadors dels diferents estats membres queda condicionat al fet que s’estableixi una 
regulació, per part de les administracions públiques dels estats membres, i que aquesta es 
transmeti a la Comissió Europea per a coneixement general.

El Reial decret 1127/2003, de 5 de setembre, pel qual es desplega el Reglament (CE) 
753/2002 de la Comissió, de 29 d’abril de 2002, que fixa determinades disposicions 
d’aplicació del Reglament (CE) 1493/1999 del Consell, pel que fa a la designació, 
denominació, presentació i protecció de determinats productes vitivinícoles, és, d’acord 
amb el seu contingut, igualment aplicable en la present regulació.

En aplicació dels articles 13.1.c, 17 i 39.1.c del Reglament (CE) número 753/2002, de 
la Comissió, de 29 d’abril, s’indiquen a l’annex II del Reial decret 1127/2003, de 5 de 
setembre, les condicions d’utilització d’algunes mencions relatives a un color particular.

Sobre aquest aspecte s’ha rebut sol·licitud per incloure en el Reial decret esmentat 
altres mencions relatives a un color particular.

La disposició final segona del Reial decret 1127/2003, de 5 de setembre, habilita el 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en l’àmbit de les seves competències, per 
dictar totes les disposicions que siguin necessàries per al seu desplegament i aplicació i, 
en particular, el faculta per incloure les mencions o, si s’escau, les condicions d’ús 
addicionals d’aquelles, autoritzades tant per les comunitats autònomes com, en el cas dels 
vins amb indicació geogràfica i dels vins de qualitat produïts en regions determinades 
(v.q.p.r.d.) d’àmbit pluricomunitari, pel mateix Ministeri.

Tenint en compte que el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha estat suprimit 
de conformitat amb la disposició final primera del Reial decret 432/2008, de 12 d’abril, pel 
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qual es reestructuren els departaments ministerials, l’habilitació que indica el paràgraf 
anterior ha quedat assignada, d’acord amb el Reial decret esmentat, al Ministeri de Medi 
Ambient, i Medi Rural i Marí.

Les comunitats autònomes i els sectors afectats han estat consultats per a l’elaboració 
de la present Ordre.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex II del Reial decret 1127/2003, de 5 de setembre, pel 
qual es desplega el Reglament (CE) número 753/2002 de la Comissió de 29 d’abril de 
2002, que fixa determinades disposicions d’aplicació del Reglament (CE) número 
1493/1999 del Consell, pel que fa a la designació, denominació, presentació i protecció 
de determinats productes vitivinícoles.

L’annex II del Reial decret 1127/2003, de 5 de setembre, pel qual es desplega el 
Reglament (CE) número 753/2002 de la Comissió de 29 d’abril de 2002, que fixa 
determinades disposicions d’aplicació del Reglament (CE) número 1493/1999 del Consell, 
pel que fa a la designació, denominació, presentació i protecció de determinats productes 
vitivinícoles, queda substituït per l’annex de la present Ordre.

Disposició final única.  Entrada en vigor.

La present disposició entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 5 de novembre de 2008.–La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, 
Elena Espinosa Mangana.

ANNEX

ANNEX II

Mencions relatives a un color particular (article 8):

«Blanc», aplicable a vins que procedeixin de raïm de varietats blanques.
«Blanc de raïm negre», aplicable a vins de color blanc elaborats a partir de most 

procedent de raïm negre.
«Rosat», aplicable als vins que procedeixin almenys en un 25 per cent de raïm de 

varietats negres.
«Claret», aplicable als vins que procedeixin almenys en un 25 per cent de raïm de 

varietats negres.
«Negre», aplicable als vins que procedeixin almenys en un 50 per cent de raïm de 

varietats negres.
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