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2. O Ministerio de Traballo e Inmigración, directa-
mente ou a través doutras entidades ou organismos, públi-
cos ou privados, prestará aos traballadores estranxeiros 
que desexen acollerse á modalidade de aboamento da 
prestación contributiva por desemprego que se regula 
neste real decreto, a información necesaria para que poi-
dan adoptar voluntariamente a decisión de acollerse a ela.

Así mesmo, o Ministerio de Traballo e Inmigración, 
dentro das súas dispoñibilidades orzamentarias, poderá 
establecer axudas para facilitar o traslado voluntario dos 
traballadores estranxeiros que se acollan á indicada moda-
lidade de pagamento da prestación contributiva por des-
emprego.

3. O Ministerio de Asuntos Exteriores e de Coopera-
ción, a través da Axencia Española de Cooperación Interna-
cional para o Desenvolvemento, ou a través doutras enti-
dades ou organismos, públicos ou privados, poderá 
prestar apoio aos traballadores estranxeiros, cuxo país de 
orixe estea considerado no Plan Director da Cooperación 
Española vixente, que se acollan á modalidade de paga-
mento da prestación contributiva por desemprego que se 
regula neste real decreto para facilitar a reintegración 
socioeconómica e favorecer iniciativas de emprego e des-
envolvemento que de común acordo se impulsen e no 
marco dos programas, proxectos e actuacións da coopera-
ción española no dito país.

4. Coa finalidade de propiciar a maior eficacia na xes-
tión das axudas e accións a que se refiren os puntos ante-
riores, os ministerios de Asuntos Exteriores e de Coopera-
ción e de Traballo e Inmigración, no ámbito das súas 
competencias, poderán subscribir acordos de colaboración 
con entidades e organismos públicos e privados.

Disposición adicional segunda. Avaliación.

O Goberno, anualmente, avaliará a efectividade das 
medidas desenvolvidas por este real decreto e, de ser o 
caso, realizará as adaptacións que resulten necesarias para 
garantir a súa eficacia.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto dítase ao abeiro do título competen-
cial previsto nos artigos 149.1.2.ª e 149.1.17.ª da Constitu-
ción, que lle atribúe ao Estado a competencia exclusiva en 
materia de inmigración, así como en materia de lexislación 
básica e réxime económico da Seguridade Social.

Disposición derradeira segunda. Habilitación normativa.

Facúltanse os ministros de Asuntos Exteriores e de 
Cooperación, do Interior e de Traballo e Inmigración para 
ditar, no ámbito das súas competencias, as disposicións de 
carácter xeral que sexan precisas para o desenvolvemento 
e aplicación do previsto neste real decreto.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día da súa publica-
ción no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 3 de novembro de 2008.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno

e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
E MEDIO RURAL E MARIÑO

 18211 ORDE ARM/3219/2008, do 5 de novembro, pola 
que se modifica o anexo II do Real decreto 
1127/2003, do 5 de setembro, polo que se des-
envolve o Regulamento (CE) n.º 753/2002 da 
Comisión, do 29 de abril de 2002, que fixa deter-
minadas disposicións de aplicación do Regula-
mento (CE) n.º 1493/1999 do Consello, no que 
respecta á designación, denominación, presen-
tación e protección de determinados produtos 
vitivinícolas. («BOE» 273, do 12-11-2008.)

O Regulamento (CE) número 1493/1999 do Consello, 
do 17 de maio de 1999, que establece a organización 
común do mercado vitivinícola, regula no capítulo II do seu 
título V, concretándoos nos seus anexos VII e VIII, os 
aspectos básicos sobre a designación, denominación, 
presentación e protección de determinados produtos do 
dito sector.

Xunto con iso, o Regulamento (CE) número 479/2008 
do Consello do 29 de abril de 2008, polo que se establece 
a organización común do mercado vitivinícola, se modifi-
can os regulamentos (CE) número 1782/2003, (CE) número 
1290/2005 e (CE) número 3/2008 e se derrogan os regula-
mentos (CEE) número 2392/86 e (CE) número 1493/1999, 
establece nos seus artigos 128 e 129 que se manteñen en 
aplicación as normas establecidas no título V do Regula-
mento (CE) número 1493/1999 sobre prácticas e tratamen-
tos enolóxicos e designación, denominación, presenta-
ción e protección, ata o 1 de agosto de 2009.

De acordo co disposto polo Regulamento (CE) 
número 753/2002 da Comisión, do 29 de abril de 2002, 
que fixa determinadas disposicións de aplicación do 
Regulamento (CE) número 1493/1999 do Consello, do 
17 de maio, no que respecta á designación, denomina-
ción, presentación e protección de determinados pro-
dutos vitivinícolas, moitas das referencias ás indica-
cións facultativas quedaron trasladadas á competencia 
dos respectivos Estados membros. Tal é o caso, por 
exemplo, das mencións relativas a unha cor particular, 
ao método de elaboración ou obtención do produto, ao 
nome da empresa, ao embotellamento, a unha unidade 
xeográfica maior ca a rexión determinada, ao embote-
llamento na rexión determinada, entre outras. Polo 
tanto, o emprego destas mencións facultativas por 
parte dos operadores dos distintos Estados membros 
queda condicionado a que se estableza unha regula-
ción, por parte das administracións públicas dos Esta-
dos membros, e que esta se transmita á Comisión Euro-
pea para coñecemento xeral.

O Real decreto 1127/2003, do 5 de setembro, polo que 
se desenvolve o Regulamento (CE) 753/2002 da Comisión, 
do 29 de abril de 2002, que fixa determinadas disposi-
cións de aplicación do Regulamento (CE) 1493/1999 do 
Consello, no que respecta á designación, denominación, 
presentación e protección de determinados produtos viti-
vinícolas, resulta, de acordo co seu contido, igualmente 
aplicable nesta regulación.

En aplicación dos artigos 13.1.c, 17 e 39.1.c do Regula-
mento (CE) número 753/2002 da Comisión, do 29 de abril, 
indícanse no anexo II do Real decreto 1127/2003, do 5 de 
setembro, as condicións de utilización dalgunhas men-
cións relativas a unha cor particular.

Recibiuse solicitude ao respecto para incluír no citado 
real decreto outras mencións relativas a unha cor particular.
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A disposición derradeira segunda do Real decreto 
1127/2003, do 5 de setembro, habilita o Ministerio de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación para, no ámbito das súas 
competencias, ditar cantas disposicións sexan necesarias 
para o seu desenvolvemento e aplicación e, en particular, 
facúltao para incluír as mencións ou, de ser o caso, as 
condicións de uso adicionais daquelas, autorizadas tanto 
polas comunidades autónomas como, no caso dos viños 
con indicación xeográfica e dos viños de calidade produ-
cidos en rexións determinadas (v.c.p.r.d.) de ámbito pluri-
comunitario, polo propio ministerio.

Tendo en conta que o Ministerio de Agricultura, Pesca 
e Alimentación foi suprimido conforme a disposición 
derradeira primeira do Real decreto 432/2008, do 12 de 
abril, polo que se reestruturan os departamentos ministe-
riais, a habilitación indicada no parágrafo anterior quedou 
asignada, de acordo co citado real decreto, ao Ministerio 
de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño.

As comunidades autónomas e os sectores afectados 
foron consultados para a elaboración desta orde.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo único. Modificación do anexo II do Real decreto 
1127/2003, do 5 de setembro, polo que se desenvolve 
o Regulamento (CE) número 753/2002 da Comisión, 
do 29 de abril de 2002, que fixa determinadas disposi-
cións de aplicación do Regulamento (CE) número 
1493/1999 do Consello, no que respecta á designación, 
denominación, presentación e protección de determi-
nados produtos vitivinícolas.

O anexo II do Real decreto 1127/2003, de 5 de setem-
bro, polo que se desenvolve o Regulamento (CE) número 
753/2002 da Comisión, do 29 de abril de 2002, que fixa 
determinadas disposicións de aplicación do Regulamento 
(CE) número 1493/1999 do Consello, no que respecta á 
designación, denominación, presentación e protección de 
determinados produtos vitivinícolas, queda substituído 
polo anexo desta orde.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 de novembro de 2008.–A Ministra de Medio 
Ambiente, e Medio Rural e Mariño, Elena Espinosa Man-
gana.

ANEXO

ANEXO II

Mencións relativas a unha cor particular (artigo 8):

«Branco», aplicable a viños que procedan de uvas de 
variedades brancas.

«Branco de uvas tintas», aplicable a viños de cor 
branca elaborados a partir de mosto procedente de uvas 
tintas.

«Rosado», aplicable aos viños que procedan polo 
menos nun 25 por cento de uvas de variedades tintas.

«Clarete», aplicable aos viños que procedan polo 
menos nun 25 por cento de uvas de variedades tintas.

«Tinto», aplicable aos viños que procedan polo 
menos nun 50 por cento de uvas de variedades tintas. 

 18282 ORDE ARM/3238/2008, do 5 de novembro, pola 
que se modifica a Orde APA/3660/2003, do 22 de 
decembro, pola que se regula en España o sis-
tema de localización de buques pesqueiros vía 
satélite e pola que se establecen as bases regu-
ladoras das axudas para a adquisición e instala-
ción dos sistemas de localización nos buques 
pesqueiros. («BOE» 274, do 13-11-2008.)

O Regulamento (CEE) 2847/1993 do Consello, do 12 de 
outubro de 1993, polo que se establece un réxime de con-
trol aplicable á política pesqueira común, estableceu un 
sistema de localización de buques pesqueiros por vía 
satélite, con obxecto de mellorar a xestión do esforzo pes-
queiro e a exactitude dos datos sobre el.

Este sistema está regulado no noso ordenamento 
pola Orde APA/3660/2003, do 22 de decembro, pola que 
se regula en España o sistema de localización de buques 
pesqueiros vía satélite e pola que se establecen as bases 
reguladoras das axudas para a adquisición e instalación 
dos sistemas de localización nos buques pesqueiros, a cal 
foi modificada pola Orde APA/2870/2004, do 26 de agosto, 
e parcialmente derrogada pola Orde APA/1857/2007, do 13 
de xuño, que deixou sen efecto todo o establecido no seu 
capítulo II.

Agora ben, no campo das comunicacións por satélite 
vanse introducindo constantemente innovacións no sis-
tema con novas características e que ofrecen maiores 
posibilidades de utilidades técnicas.

Estas innovacións, en definitiva, supoñen, por unha 
parte, facilitar as comunicacións ao permitir que calquera 
tipo de transmisión chegue con maior facilidade e fiabili-
dade a calquera parte da terra e, en concreto, ao Centro de 
Seguimento de Pesca e, por outra, incorporar un novo 
sistema de comunicacións vía satélite denominado «Iri-
dium», que xunto co vixente de «Inmarsat-C», vai permitir 
que o usuario poida elixir entre eles, sempre e cando 
cumpran coas súas características técnicas.

Estes cambios requiren establecer un novo anexo II na 
regulación actual, e modificar, en consecuencia a Orde 
APA/3660/2003, do 22 de decembro.

Esta orde ten por obxecto esencial incorporar a posi-
bilidade de utilizar o sistema «Iridium», e establecer os 
requisitos que deberán cumprir os equipamentos de loca-
lización de buques que utilicen o dito sistema «Iridium», 
así como actualizar os datos que figuran exclusivamente 
referidos ao sistema de localización vixente, o «Inmarsat-C».

Na elaboración desta orde foi consultado o sector 
afectado.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo único. Modificación dos anexos 2 e 3 da Orde 
APA/3660/2003, do 22 de decembro, pola que se 
regula en España o sistema de localización de buques 
pesqueiros vía satélite e pola que se establecen as 
bases reguladoras das axudas para a adquisición e 
instalación dos sistemas de localización nos buques 
pesqueiros.

Os anexos 2 e 3 da Orde APA/3660/2003, do 22 de de-
cembro, pola que se regula en España o sistema de loca-
lización de buques pesqueiros vía satélite e pola que se 
establecen as bases reguladoras das axudas para a adqui-
sición e instalación dos sistemas de localización nos 
buques pesqueiros, substitúense polos anexos I e II desta 
orde.


