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mediante a concesión dunha autorización tras o cumprimento das condicións e requisitos que se establezan.
Quen non dispoña desta autorización non poderá realizar ningunha actividade relacionada cos xogos e apostas
interactivos. En particular, estableceranse as medidas
necesarias para impedir a realización de publicidade por
calquera medio así como a prohibición de utilizar calquera medio de pagamento existente en España. Por
outra parte, sancionarase de conformidade coa lexislación de represión do contrabando a realización de actividades de xogo e apostas a través de sistemas interactivos sen contar coa autorización pertinente.
6. A competencia para a ordenación das actividades
de xogos e apostas realizadas a través de sistemas interactivos corresponderá á Administración xeral do Estado
cando o seu ámbito sexa o conxunto do territorio nacional ou abranga máis dunha comunidade autónoma.
Disposición transitoria única. Réxime transitorio relativo
ás tarifas aplicables pola asignación, renovación e
outras operacións rexistrais dos nomes de dominio
baixo o «.es».
Ata que se fixen, de conformidade co que se establece
no artigo 8 desta lei, os prezos públicos aplicables pola
asignación, renovación e outras operacións rexistrais dos
nomes de dominio baixo o «.es» seguirán sendo de aplicación as taxas correspondentes fixadas de acordo coas
normas legais e disposicións regulamentarias de desenvolvemento vixentes con anterioridade á entrada en vigor
desta lei.
Disposición derradeira primeira. Fundamento constitucional.
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sinatura electrónica, que incorporaron, respectivamente, a
Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 8 de xuño do 2000, relativa a determinados aspectos
xurídicos dos servizos da sociedade da información, en
particular, o comercio electrónico no mercado interior, e a
Directiva 1999/93/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de decembro de 1999, pola que se establece un
marco comunitario para a sinatura electrónica.
Disposición derradeira terceira. Habilitación ao Goberno.
Habilítase o Goberno para desenvolver mediante regulamento o previsto nesta lei, no ámbito das súas competencias.
Disposición derradeira cuarta. Entrada en vigor.
Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado.
Non obstante, as obrigas contidas no novo artigo 12 bis
da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da
información e de comercio electrónico, entrarán en vigor
aos tres meses da publicación da lei no Boletín Oficial del
Estado, e os artigos 2 e 6 desta lei entrarán en vigor aos
doce meses da publicación da lei no Boletín Oficial del
Estado.
Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autoridades,
que cumpran e fagan cumprir esta lei.
Madrid, 28 de decembro de 2007.
JUAN CARLOS R.
O presidente do Goberno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

1. Teñen o carácter de lexislación básica os seguintes
preceptos desta lei:
a) Os números 2, 3 e 5 do artigo 1 e os artigos 2 e 6,
que se ditan ao abeiro do disposto no número 13.º do
artigo 149.1 da Constitución.
b) Os números 1 e 4 do artigo 1, a disposición adicional décimo segunda e a disposición adicional décimo
terceira, que se ditan ao abeiro do disposto no artigo
149.1.18.ª da Constitución.
c) A disposición adicional décimo segunda, que se
dita ao abeiro do disposto no artigo 149.1.1.ª e 18.ª da
Constitución.
d) A disposición adicional décimo quinta, que se dita
ao abeiro do disposto no artigo 149.1.1.ª da Constitución.
2. Os artigos 3, 4 e 5 desta lei dítanse ao abeiro do
disposto no artigo 149.1. 6.ª, 8.ª e 21.ª da Constitución, sen
prexuízo das competencias que teñan as comunidades
autónomas.
3. Os artigos 7 e 8 e as disposicións adicionais primeira, segunda, terceira, cuarta, quinta, sexta, sétima,
oitava e décimo cuarta desta lei dítanse ao abeiro do
disposto no artigo 149.1.21.ª da Constitución.
4. As disposicións adicionais novena e décima desta
lei dítanse ao abeiro do disposto no artigo 149.1.6.ª e 8.ª
da Constitución.
5. As disposicións adicionais décimo sexta e décimo
sétima desta lei dítanse ao abeiro do disposto no artigo
149.1.9.ª da Constitución.
Disposición derradeira segunda. Modificación de leis
polas que se incorpora dereito comunitario.
Mediante esta lei modifícase a Lei 34/2002, do 11 de
xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, e a Lei 59/2003, do 19 de decembro, de

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO E COMERCIO
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REAL DECRETO 1768/2007, do 28 de decembro,
polo que se modifica o Regulamento sobre as
condicións para a prestación de servizos de
comunicacións electrónicas, o servizo universal e a protección dos usuarios, aprobado
polo Real decreto 424/2005, do 15 de abril.
(«BOE» 312, do 29-12-2007.)

A Comisión Europea remitiu unha carta de citación ao
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio en relación co
servizo universal de telecomunicacións ao entender que,
en dous temas puntuais, a Directiva 2002/22/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 7 de marzo de 2002,
relativa ao servizo universal e aos dereitos dos usuarios
en relación coas redes e os servizos de comunicacións
electrónicas (Directiva de servizo universal), non estaba
correctamente trasposta ao noso ordenamento xurídico.
Así mesmo, a Comisión Europea considera na súa
carta de citación que non se aplicou correctamente a normativa comunitaria na consulta pública efectuada para a
designación do operador encargado de prestar o servizo
universal de telecomunicacións.
O Ministerio de Industria, Turismo e Comercio remitiu
alegacións á Comisión Europea sobre o contido da carta
de citación afirmando a adecuación do procedemento
seguido para a designación do operador encargado de

Suplemento núm. 35

Luns 31 decembro 2007

prestar o servizo universal de telecomunicacións á normativa comunitaria.
A Comisión Europea non contestou formalmente sobre
a adecuación ou non do dito procedemento á normativa
comunitaria.
Por outro lado, o punto 1 da disposición transitoria
segunda do Regulamento sobre as condicións para a prestación de servizos de comunicacións electrónicas, o servizo
universal e a protección dos usuarios aprobado polo Real
decreto 424/2005, do 15 de abril, establece, de conformidade coa habilitación regulamentaria establecida na disposición transitoria segunda da Lei 32/2003, do 3 de novembro, xeral de telecomunicacións, a obriga de Telefónica de
España, S.A.U., de prestar o servizo universal ata o 31 de
decembro do ano 2007.
En consecuencia, ante a falta de contestación formal
por parte da Comisión Europea sobre a adecuación ou non
do procedemento seguido para a designación do operador
encargado de prestar o servizo universal de telecomunicacións e para o efecto de garantir a dispoñibilidade do servizo universal de telecomunicacións a partir de o 1 de
xaneiro de 2008, resulta necesario modificar o punto 1 da
disposición transitoria segunda do Regulamento de servizo universal prorrogando a obriga de Telefónica de
España, S.A.U., de prestar o servizo universal ata o 31 de
decembro do ano 2008.
Na súa virtude, por proposta do ministro de Industria,
Turismo e Comercio, de acordo co Consello de Estado e
logo de deliberación do Consello de Ministros na súa
reunión do día 28 de decembro de 2007,
DISPOÑO:
Artigo único. Modificación do Regulamento sobre as condicións para a prestación de servizos de comunicacións
electrónicas, o servizo universal e a protección dos
usuarios, aprobado polo Real decreto 424/2005, do 15
de abril.
Modifícase o parágrafo primeiro do punto 1 da disposición transitoria segunda, sobre o réxime transitorio aplicable ao servizo universal, que queda redactado da seguinte
forma:
«1. De conformidade coa habilitación regulamentaria establecida na disposición transitoria
segunda da Lei 32/2003, do 3 de novembro, xeral de
telecomunicacións, establécese a obriga de Telefónica de España, S.A.U., de prestar o servizo universal
ata o 31 de decembro do ano 2008.»
Disposición derradeira primeira. Facultades de desenvolvemento.
Autorízase o ministro de Industria, Turismo e Comercio
para ditar as disposicións necesarias para o desenvolvemento e aplicación deste real decreto.
Disposición derradeira segunda. Título competencial.
Este real decreto dítase ao abeiro da competencia
exclusiva sobre telecomunicacións recoñecida no artigo
149.1.ª 21 da Constitución
Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid o 28 de decembro de 2007
JUAN CARLOS R.
O ministro de Industria, Turismo e Comercio,
JOAN CLOS I MATHEU
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ORDE APA/3864/2007, do 27 de decembro, pola
que se establecen medidas específicas de protección en relación coa lingua azul. («BOE» 312,
do 29-12-2007.)

A lingua azul ou febre catarral ovina é unha enfermidade incluída no Código Zoosanitario Internacional da
Organización Mundial da Sanidade Animal (OIE) e na
lista A de enfermidades de declaración obrigatoria da
Unión Europea. As medidas específicas de loita contra a
enfermidade están reguladas polo Real decreto
1228/2001, do 8 de novembro, polo que se establecen
medidas específicas de loita e erradicación da febre catarral ovina ou lingua azul.
O 13 de outubro de 2004, o programa de vixilancia
da lingua azul previsto no artigo 11.1.b) do Real decreto 1228/2001, do 8 de novembro, puxo de manifesto a
circulación do virus da lingua azul en territorio peninsular. As medidas de protección a nivel comunitario foron
adoptadas mediante decisións da Comisión, sendo a
última o Regulamento (CE) n.º 1266/2007 da Comisión,
do 26 de outubro de 2007, polo que se establecen disposicións de aplicación da Directiva 2000/75/CE do Consello, no relativo ao control, o seguimento, a vixilancia e as
restricións ao traslado de determinados animais de
especies sensibles á febre catarral ovina.
De acordo coa Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade
animal, e sen prexuízo das medidas adoptadas pola
Comisión Europea, mediante a Orde APA/3411/2004, do
22 de outubro, establecéronse medidas específicas de
carácter urxente respecto da lingua azul, ante a súa aparición no territorio peninsular español. As ditas medidas
foron posteriormente modificadas á vista da evolución
da enfermidade e seguindo o criterio do grupo de expertos previsto no Plan de intervención a que se refire a
disposición adicional única do Real decreto 1228/2001,
do 8 de novembro, mediante sucesivas ordes ministeriais, sendo a última a Orde APA/3544/2007, do 5 de decembro, pola que se establecen medidas específicas de
protección en relación coa lingua azul. Os axustes lexislativos foron necesarios para xestionar o risco baseándose na situación epidemiolóxica no tempo e nas peculiaridades de cada sector específico.
Desde a súa aparición na península, a enfermidade
caracterizouse por presentar un silencio epizootiolóxico
en función da dinámica estacional do vector en determinadas épocas do ano. Unha vez efectuada a análise dos
datos históricos e recentes, tanto climáticos como entomolóxicos, o grupo de expertos previsto no Plan de
intervención a que se refire a disposición adicional única
do Real decreto 1228/2001, do 8 de novembro, considera
que non existe risco de presenza de vector durante os
meses invernais nunha determinada zona do territorio
español (zona estacionalmente libre) e, polo tanto, non
existe risco de circulación viral na dita zona.
A este respecto, o Regulamento (CE) n.º 1266/2007,
da Comisión, do 26 de outubro de 2007, recolle, no seu
artigo 8.1.a), o movemento de animais sensibles tras un
período de tempo despois do cesamento da actividade
do vector.
En función da situación actual da enfermidade, procede unha revisión da Orde APA/3544/2007, do 5 de decembro, co obxecto de considerar, durante un período
de tempo determinado, unha zona do territorio nacional
como estacionalmente libre de lingua azul. A dita consideración deixará de ter efecto vinte e oito días antes da

