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I.

EL 26 DE MAIG TENIM UNA CITA ¿T’APUNTES?

Les pròximes eleccions europees tindran lloc el dia 26 de maig de 2019, i donaran a tots els
ciutadans de la Unió majors d'edat l'oportunitat d'elegir els qui els representaran en el
Parlament Europeu.
Com a europeus ens enfrontem a molts desafiaments: migracions, canvi climàtic, desocupació
juvenil, millors garanties dels drets socials, protecció de les dades personals...
Vivim en un món cada vegada més globalitzat i competitiu. A més el Brexit ha demostrat que la
UE no és un projecte irrevocable.
I, encara que la majoria de nosaltres donem la democràcia per descomptat, la veritat és que
cada vegada està més amenaçada.
És per això que des d'Europe Direct Comunitat Valenciana volem destacar la importància de la
participació en els comicis europeus de maig.
Com a part del projecte europeu la nostra intenció sempre ha sigut animar la ciutadania a
exercir el dret al vot, no en un sentit determinat, sinó simplement a participar en el procés
democràtic i fer-ho de manera conscient i plenament informada. A intentar que s'assumisca
una responsabilitat cívica que creiem important, a exercir un dels nostres drets.
El dia 26 de maig tenim, tots i totes, una cita amb les urnes. No ho oblides.

La redacció
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II.

FUTUR D’EUROPA

 ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU 2019
El pròxim 26 de maig tindran lloc les eleccions al Parlament Europeu. Aquests comicis tenen
especial rellevància ja que marcaran el rumb de la Unió Europea. [Vídeo sobre el Parlament i la
UE]
Aprofitant la proximitat de les eleccions recordem les principals característiques i novetats de la
institució del Parlament.
El Parlament Europeu és l'òrgan colegislatiu de la UE juntament amb el Consell, però a
diferència d'aquest és elegit directament pels votants de la UE cada cinc anys.
COMPOSICIÓ: cal destacar una novetat com a conseqüència del BREXIT, com ja avançàrem en
l'ALERTA EUROPA Núm. 4, en el cas d'Espanya el nombre d'escons passa de 54 a 59.
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Després de cada elecció, el Parlament es reunirà sense necessitat de convocatòria prèvia el
primer dimarts següent a l'expiració d'un termini d'un mes.
FUNCIONS:
1. Competència legislativa- Procediment de codecisió:

2. Competència de control, dins d'aquesta funció el Parlament té facultats per a:
 Control democràtic de totes les institucions de la UE
 Elegir el president de la Comissió i aprovar a la Comissió com a col·legi. Possibilitat
d'aprovar una moció de censura, que obligue la Comissió a dimitir
 Aprovar la gestió del pressupost, és a dir, l'aprovació de la manera en què s'han gastat
els pressupostos de la UE
 Examinar les peticions de la ciutadania i realitzar investigacions
 Debatre la política monetària amb el Banc Central Europeu
 Formular preguntes de la Comissió i del Consell
 Observació electoral
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3. Competències pressupostàries, altres facultats rellevants del Parlament són:
 Establir el pressupost de la UE juntament amb el Consell
 Aprovar el pressupost de la UE a llarg termini («marc financer pluriennal»)
Com s'ha vist, el Parlament Europeu és una institució essencial per a la Unió ja que és el
principal instrument de la democràcia europea i permet a la ciutadania influir en la direcció de
les polítiques.
FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ:
Per a fomentar la participació en les eleccions europees i aconseguir que les decisions en el si
de la Unió siguen ajustades a la voluntat del major nombre de ciutadanes i ciutadans que en
formen part, s'ha creat la campanya #ESTAVEZVOTO.

Europe Direct Comunitat Valenciana també s'ha sumat a aquesta campanya elaborant un
tríptic i un vídeo que s'ha publicat en xarxes socials i en la nostra web.
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Així mateix, cal esmentar que la Comissió ha presentat una Comunicació en la qual
s'estableixen les directrius sobre les normes ètiques per a la participació dels membres de la
Comissió Europea en la campanya electoral al Parlament Europeu 2019.
En aquestes directrius principalment es tracta de distingir i separar completament l'activitat
electoral de la realitzada pels comissaris com a conseqüència del seu càrrec, evitant així que es
puga fer un ús interessat de la seua posició.
L'objectiu principal és mantindre l'objectivitat i imparcialitat de la institució durant la
campanya electoral.
Més informació
http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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 CONCLUSIONS CONSELL EUROPEU 21-22 MARÇ
Els dies 21 i 22 de març, va tindre lloc l'última reunió del Consell Europeu a Brussel·les. Entre els
temes tractats es troba el BREXIT, respecte al qual ens remetem a la nostra web on es troba
actualitzada i detallada la informació d'acord amb els avanços que es van produint.

Quant a la resta de matèries que van ser objecte de debat en la reunió es troben: l'ocupació,
creixement i competitivitat, canvi climàtic, relacions exteriors, així com sobre la garantia d’unes
eleccions lliures i imparcials i de la lluita contra la desinformació. A continuació es destaquen
alguns punts de cada bloc:

1. OCUPACIÓ, CREIXEMENT I COMPETITIVITAT
El Consell Europeu apunta la necessitat d'aprofundir i reforçar el mercat únic, posant l'accent
principalment en el desenvolupament d'una economia de serveis i en la transversalitat dels
serveis digitals, així com aprofundir en la Unió dels Mercats de Capitals i la Unió de l'Energia, per
a garantir una fiscalitat justa i efectiva.
D'altra banda, els dirigents europeus sol·liciten a la Comissió que presente una visió a llarg
termini del futur industrial de la UE i la recomanació sobre un plantejament concertat sobre la
seguretat de les xarxes 5G.
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Finalment, manifesta la seua intenció de proporcionar un major suport al Consell Europeu
d'Innovació i el seu compromís amb el sistema multilateral de comerç obert, en aquest cas
concloent nous acords de lliure comerç.

2. CANVI CLIMÀTIC
En aquest àmbit principalment es reitera la necessitat de complir l'Acord de París, i s'insta que
la UE presente, per a 2020, una estratègia a llarg termini sobre la neutralitat climàtica i que les
estratègies nacionals a llarg termini es concloguen a temps.

3. RELACIONS EXTERIORS
Es destaca la preparació de la cimera entre la UE i la Xina que se celebrarà el 9 d'abril.

4. GARANTIR UNES ELECCIONS LLIURES I NETES I LLUITAR CONTRA LA DESINFORMACIÓ
En relació amb la pròximes eleccions al Parlament Europeu, els dirigents europeus insten els
operadors privats, com les plataformes en línia i les xarxes socials, perquè apliquen plenament
el Codi de bones pràctiques i garantisquen nivells més elevats de responsabilitat i
transparència.
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III.

NOTICIES

 AVANÇOS EN LA NEGOCIACIÓ DEL MARC FINANCER PLURIENNAL
La Presidència romanesa del Consell va presentar el 19 de febrer la situació dels debats entorn
del marc financer pluriennal (MFP) per al període 2021-2027, així mateix exposa el programa de
treball provisional fins a abril de 2019. Les propostes legislatives presentades entre maig i juny
de 2018 que serveixen de base de la negociació van ser tractades en l'Alerta núm. 3 i núm. 4.
L'objectiu comú és presentar al Consell Europeu de juny un projecte racionalitzat de marc de
negociació, amb vista a aconseguir un acord en el Consell Europeu a la tardor de 2019, i com a
objectiu intermedi avançar el màxim possible per a la Cimera de Sibiu del 9 de maig de 2019.

El 19 de març es va reunir el Consell d'Assumptes Generals on els ministres van debatre
l'orientació sobre el marc financer pluriennal. Han presentat les seues opinions sobre les
mesures previstes en l’MFP respecte a la integració de la dimensió climàtica i a la migració. A
més, la Presidència ha presentat al Consell un informe de situació que exposa els avanços
reeixits en les negociacions sobre les propostes sectorials relacionades amb el MFP.
Alguns temes concrets en els quals ja s'han produït avanços són:


Fons Europeu de Defensa

En les denominades negociacions tripartides, las institucions de la UE han aconseguit un acord
polític parcial de caràcter preliminar en relació amb el Fons Europeu de Defensa, que haurà de
ser aprovat formalment pel Parlament Europeu i el Consell. Aquest acord fomentarà una base
industrial innovadora i competitiva en el sector de la defensa i contribuirà a l'autonomia
estratègica de la UE.
L'acord, a l'espera de la seua adopció formal definitiva pel Parlament Europeu i el Consell, se
centra en els punts següents:
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 El Fons abastarà tot el cicle de desenvolupament industrial, des de la investigació
fins a la certificació.

 El finançament de projectes col·laboratius d'investigació s'instrumentarà
essencialment per subvencions..

 En la fase d'investigació i disseny es pot arribar a obtindre un finançament del









100%, així mateix es podrà recórrer al pressupost de la UE per a complementar la
inversió dels estats membres per a :
cofinançar els costos de desenvolupament de prototips (fins a un 20%)
cofinançar operacions d'assaig, qualificació i certificació (fins al 80%).
També promourà la participació transfronterera principalment de les pimes,
concedint-los uns percentatges de finançament més alts.
Els projectes en el marc de la Cooperació Estructurada Permanent (CEP), si són
subvencionables podran rebre una prima de cofinançament addicional del 10%, no
obstant això el finançament no és automàtic.
Principalment, els projectes estaran definits per les prioritats en matèria de defensa
acordades en l'àmbit de la PESC i, en particular, en el context del Pla de
desenvolupament de capacitats (PDC).
Com a regla general, perquè els projectes col·laboratius puguen rebre subvenció
serà necessari que participen almenys tres entitats admissibles de, com a mínim,
tres estats membres o països associats.
Dins del pressupost un percentatge del 4 i 8% es destinarà a finançar innovacions
disruptives i d'alt risc.
En principi, només poden optar a finançament les entitats establides a la UE o en
països associats i no controlades per tercers països, o les seues entitats jurídiques.
Amb caràcter excepcional, podran optar a finançament les filials establides a la UE
d'empreses de tercers països, sempre que es complisquen determinades
condicions que garantisquen que no es posen en perill els interessos de seguretat i
defensa de la UE i dels estats membres. Les entitats establides fora de la UE no
rebran finançament de la Unió però poden participar en projectes de cooperació.

Més informació
http://europa.eu/rapid/press-release_ip-19-1269_es.htm


InvestEU

S'ha aconseguit un acord polític pels estats membres sobre aquest programa. En paraules del
vicepresident Jyrki Katainen "l'acord aconseguit pels estats membres representa un avanç clau
cap a la creació d'aquest programa. Mitjançant l'activació d'almenys 650 000 milions d'euros
d'inversió addicional a la UE, InvestEU impulsarà la nostra competitivitat en suport d'una
economia circular més intel·ligent, una societat més cohesiva i la neutralitat des del punt de
vista de clima".
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Més informació
http://europa.eu/rapid/press-release_ip-19-1328_es.htm


Medi Ambient i Acció pel Clima

S'ha aconseguit un acord provisional pel Parlament Europeu i el Consell sobre el Programa LIFE
de Medi Ambient i Acció pel Clima. L'acord provisional ha de ser ara aprovat formalment pel
Parlament Europeu i el Consell.

Més informació
http://europa.eu/rapid/press-release_ip-19-1434_es.htm


Horitzó Europa

Les institucions de la UE han arribat a un acord polític parcial, subjecte a l'aprovació formal del
Parlament Europeu i del Consell, sobre Horitzó Europa.

Més informació
http://europa.eu/rapid/press-release_ip-19-1676_es.htm
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 RECOMANACIÓ SOBRE UN FORMAT D'INTERCANVI
HISTORIALS MÈDICS ELECTRÒNICS A EUROPA

DELS

El passat 6 de febrer la Comissió Europea va presentar un conjunt de recomanacions amb
l'objectiu de permetre als ciutadans de la Unió Europea accedir amb més facilitat i de forma
segura als seus historials mèdics en tots els estats membres. Aquesta iniciativa forma part de la
prioritat de la Comissió Europea de mantindre un mercat únic digital amb l'objectiu de reduir
els obstacles per a aprofitar les possibilitats que ofereix Internet
En concret, es pretén crear un format europeu que permeta compartir els historials mèdics
electrònics de manera segura complint al seu torn les normes de protecció de dades, perquè
l'intercanvi ha de dur-se a terme respectant plenament el Reglament general de protecció de
dades.
Els historials resumits dels pacients tenen com a finalitat facilitar als metges informació
essencial en la seua pròpia llengua sobre el pacient, quan aquest procedeix d'un altre país de la
UE i pot haver-hi una barrera lingüística. A més, poden proporcionar informació sobre aspectes
importants relacionats amb la salut, com ara al·lèrgies, medicació actual, malalties anteriors,
cirurgies importants realitzades en els últims sis mesos, implants, productes sanitaris, embaràs,
història social, signes físics, proves de diagnòstic, etc.
La possibilitat d'intercanviar historials mèdics a través de les fronteres ajudarà els ciutadans a
rebre una millor atenció sanitària quan es desplacen per la Unió Europea.
A més, la recomanació presentada proposa que els estat membres amplien l'intercanvi a tres
nous àmbits de l'historial mèdic, a saber, les proves de laboratori, els informes d'alta mèdica i
les imatges d'imatgeria mèdiques.
Pròxims passos:
Per a continuar fomentant aquest intercanvi d'informació, s'establirà un procés conjunt de
coordinació entre la Comissió i els estats membres. Això permetrà rebre contribucions i
opinions de les parts interessades, com ara representants del sector, professionals de la salut i
representants dels pacients, tant a nivell nacional com de la UE.
Els estats membres, dins de la xarxa de sanitat electrònica, establiran directrius pràctiques per a
l'aplicació i el seguiment dels avanços.
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 LA COMISSIÓ RECOMANA QUE ES NEGOCIEN
INTERNACIONALS
PER
A
L'OBTENCIÓ
DE
ELECTRÒNIQUES

NORMES
PROVES

El passat 5 de febrer la Comissió Europea va presentar una Recomanació que té per objecte
entaular negociacions entre la Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica, de manera que es
puga aconseguir un acord transatlàntic sobre l'accés transfronterer a les proves electròniques
directament a través dels proveïdors de serveis per al seu ús en processos penals.
Més de la meitat de les investigacions penals actuals requereixen l'accés a proves electròniques
transfrontereres. En concret, els recents atemptats terroristes han posat en relleu la necessitat,
prioritària, de trobar eines perquè els fiscals i jutges dels estats membres de la Unió Europea
obtinguen les proves electròniques de manera més ràpida i eficaç.
En l'actualitat, els proveïdors de serveis amb seu als Estats Units cooperen amb les autoritats
policials europees de forma voluntària i no sempre estan autoritzats, de conformitat amb la
legislació estatunidenca, a respondre directament les sol·licituds europees d'accés a proves
electròniques.
La Comissió Europea es va comprometre en l'Agenda Europea de Seguretat d'abril de 2015 a
revisar els obstacles a les investigacions penals dels delictes facilitats per internet, especialment
pel que fa a l'accés transfronterer a les proves electròniques.
La Recomanació pretén adaptar els mecanismes de cooperació a l'era digital, oferint a les
autoritats judicials i policials eines per a accedir a les vies de comunicació actuals dels
delinqüents i lluitar contra les noves formes de delinqüència.
Un Acord entre la Unió Europea i els Estats Units oferiria nombrosos avantatges pràctics:

 ·facilitaria l'accés recíproc de les autoritats judicials a les dades de contingut;
 ·abordaria la qüestió de l'accés a les dades sense contingut mitjançant ordres de les
autoritats judicials;
 ·asseguraria l'accés recíproc per part de les autoritats de la UE i dels EUA, i revisaria les
condicions i garanties dels proveïdors de serveis de cara a la cooperació directa;
 ·contribuiria a millorar l'accés en temps útil a les dades de les autoritats judicials;

 ·abordaria el risc de conflictes de lleis;
 ·reduiria el risc de fragmentació de les normes i els procediments, i harmonitzaria els
drets i garanties mitjançant un únic mandat de negociació per a tots els estats
membres de la Unió Europea amb els Estats Units que vetlara per l'absència de
discriminació entre els estats membres de la UE i els seus ciutadans;
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 ·aclariria el caràcter vinculant i els aspectes relatius a l'execució de les ordres dirigides
als proveïdors de serveis i detallaria, al mateix temps, les obligacions de les autoritats
judicials.

Pròxims passos:
La Comissió presentarà al Consell dues recomanacions de mandats de negociació. A
continuació, les recomanacions seran examinades pel Consell, que ha d'adoptar formalment
una decisió per la qual s'autoritze la Comissió a entaular negociacions seguint les directrius de
negociació establides en els mandats.
Més informació:
-Recomanació:http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/es/txt/qid=1553159694721&uri=CELEX:52019PC0070
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IV.

NOTÍCIES CURTES

 MERCAT ÚNIC DIGITAL
Quarta avaluació del Codi de conducta d'empreses TI
Al maig de 2017 la Comissió Europea i quatre grans empreses del sector de les TI (Facebook,
Microsoft, Twitter i YouTube) van presentar un «Codi de conducta per a combatre la incitació
il·legal a l'odi en Internet en línia» que forma part de la prioritat de la Comissió Europea de
mantindre un mercat únic digital amb l'objectiu de reduir els obstacles per a aprofitar les
possibilitats que ofereix Internet (vegeu Alerta Jurídica núm. 104, maig-juny 2017).
Des de llavors s'han dut a terme quatre avaluacions per a determinar els progressos de la
iniciativa de la Comissió. Les empreses informàtiques avaluen ara el 89% dels continguts
assenyalats en un termini de 24 hores i retiren el 72% dels continguts que es consideren
constitutius d'incitació il·legal a l'odi, en comparació amb el 40% i el 28%, respectivament, quan
el Codi es va posar en marxa en 2016.
La plataforma francesa de jocs Webedia (jeuxvideo.com) ha anunciat la seua participació.

Modernització dels drets d'autor
Com ja informàvem en nostra Alerta Jurídica de març-abril de 2016, la Comissió va presentar
una sèrie de propostes normatives per a avançar en l'adaptació dels drets d'autor en el món
actual, tenint en compte les novetats tecnològiques, plataformes de continguts, serveis de
reproducció en continu, etc. (consulta el contingut de la proposta i l'enllaç a la comunicació en
l'enllaç)
La nova Directiva sobre la qual ara s'arriba a un acord polític, garantirà als europeus un accés
més ampli als coneixements mitjançant la simplificació de les normes sobre drets d'autor en
cas de mineria de textos i dades per a investigació o altres finalitats, d'educació i de conservació
del patrimoni cultural. L'usuari serà també plenament lliure de compartir amb total seguretat
jurídica còpies de pintures, escultures i altres obres d'art de domini públic.
El Parlament Europeu i el Consell de la UE ara hauran de formalitzar l'acord en les pròximes
setmanes. Una vegada confirmat i publicat en el Diari Oficial de la UE, els estats membres
tindran 24 mesos per a incorporar les noves normes a la seua legislació nacional.
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 CONDICIONS LABORALS/MOBILITAT
Augment de la transparència en les condicions de treball
El mes de desembre passat de 2017, la Comissió va presentar una proposta de directiva relativa
a unes condicions laborals transparents i previsibles a la Unió Europea COM(2017) 797, com a
part del seguiment del pilar europeu de drets socials. Pots accedir al contingut de les propostes
en matèria de drets socials i laborals en aquest enllaç a la nostra Alerta Europa núm 2.
Ha sigut aquest mes de febrer quan Parlament Europeu, Consell i Comissió han arribat a l'acord
polític que permetrà, prèviament a la seua tramitació, l'aplicació de mesures no solament en
aplicació d'una major transparència en les condicions de treball, sinó de nous drets que porten
a una major previsibilitat.

Reducció de la burocràcia a nivell laboral
Enllaçat a la notícia anterior sobre condicions laborals, també el 16 de febrer s'ha produït
l'entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/1191 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de
juliol de 2016, pel qual es facilita la lliure circulació dels ciutadans simplificant els requisits de
presentació de determinats documents públics a la Unió Europea. El contingut el pots consultar
en l'article de la nostra Alerta març-abril de 2016.
Els documents públics poden ser consultats en el Portal Europeu de Justícia en línia.

Autoritat Laboral Europea
El passat 14 de febrer la Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Consell van aconseguir un
acord provisional sobre la proposta de la Comissió de crear una Autoritat Laboral Europea
(ALE).
El contingut de la proposta pots consultar-lo en l'Alerta Europa núm 2.
L'acord se sotmetrà a l'aprovació del Comité de Representants Permanents (Coreper) del
Consell. Una vegada que els representants permanents dels estats membres confirmen l'acord,
aquest se sotmetrà a una votació final en el ple del Parlament Europeu.
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 UNIÓ DE LA SEGURETAT

Creació de noves eines d’informació per a la seguretat (SES, SEIAV, ECRIS-TCN)
El passat 6 de febrer el Parlament Europeu i el Consell van arribar a un acord polític relatiu a
l'abast de la posada en marxa d'uns sistemes d'informació europeus en matèria de seguretat,
migració i gestió financera més intel·ligents, amb l'objectiu de pal·liar les llacunes dels sistemes
d'informació dels quals disposa la Unió.
El problema al qual s'enfronta la Unió és la falta de coordinació de la informació amb què
compta, la qual cosa comporta que en moltes ocasions aquesta es perda. Com a conseqüència
es van crear diversos sistemes d'informació com ara el SIS , tractat anteriorment en l'Alerta
jurídica núm. 4 de juliol 2018, VIS, Eurodac i ECRIS. Mitjançant l’acord polític adoptat
recentment es busca la materialització d'altres eines d'informació addicionals a les anteriors (el
SES, SEIAV i el ECRIS-TCN), que es basaran en la detecció dels fraus d'identitat, la proporció
d'una oportunitat d'accés policial a la base de dades i la protecció dels drets fonamentals
mitjançant la protecció de dades. Per a més informació vegeu COM (2016)215 final.
Els futurs passos a seguir per part del Parlament Europeu i el Consell seran l'adopció de dos
reglaments pels quals s'establirà el marc d'interoperabilitat dels sistemes d'informació de la
Unió per a la millora en la gestió de la seguretat, les fronrteres i la migració.
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Font de la COM(2018)302 final

Enduriment de les normes de prevenció de la lluita contra el terrorisme
La lluita contra el terrorisme és un punt clau en l'Agenda de Seguretat de la Unió i, com a
conseqüència, la Unió porta adoptant una sèrie de paquets de normes que tenen com a
objectiu reforçar el marc jurídic de la legislació vigent en la Unió sobre aquest àmbit.
Durant el mes de febrer el Parlament Europeu i el Consell han adoptat un acord polític sobre la
proposta de la Comissió del 18 d'abril del 2018, d'endurir les normes europees referents als
precursors d'explosius i amb això promoure la lluita contra el terrorisme. Per a més informació
vegeu COM (2018)209 final , així com l'alerta jurídica gener-febrer 2016 .
D'ara en avant, l'adopció formal per part del Parlament Europeu i del Consell d'un Reglament
sobre aquestes mesures, començarà a ser aplicable 18 mesos després de la seua entrada en
vigor.
Lluita contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme
Arran del Pla d'Acció per intensificar la lluita d'acció contra el terrorisme, veure alerta jurídica nº
2 2018, la Comissió, va presentar diverses propostes en el seu COM (2018) 213 final, per fer ús de
la informació financera amb l'objectiu de permetre la investigació i persecució delictes
terroristes i altres de notòria gravetat, i que finalment han desembocat en l'acord polític del
passat 12 de febrer del Parlament Europeu i el Consell.
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Les mesures acordades permetran a les autoritats judicials, policials, i als organismes de
recuperació d'actius, el seguiment dels moviments bancaris de possibles sospitosos a través de
l'accés directe a la informació continguda en els registres de comptes bancaris dels Estats
membres.
Els propers passos a seguir per part del Consell i del Parlament Europeu és l'adopció de la
Directiva en qüestió que haurà de ser transposada pels Estats Membres en termini de 24 mesos
després de la seva entrada en vigor.

Font: Document del Consell de la Unió Europea del 30.11.2005, sobre "L'estratègia de la Unió Europea de
la lluita contra el terrorisme"
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V.

CÚRIA: ANUL·LACIÓ DE LA DECISIÓ DE LA COMISSIÓ QUE
QUALIFICAVA D'AJUDA ESTATAL EL RÈGIM FISCAL DE QUATRE
CLUBS DE FUTBOL PROFESSIONAL ESPANYOLS

La Sentència del Tribunal General de 26 de febrer de 2019 s'ha pronunciat en relació amb
l'assumpte
T-865/16, sobre la Decisió (UE) 2016/2391 de la Comissió, de 4 de juliol de 2016 que qualificava
d'ajudes estatals el règim fiscal de determinats clubs de futbol espanyols.
A diferència de les societats anònimes esportives (SAD), els clubs esportius són persones
jurídiques sense ànim de lucre i, com a tals, tenen dret a un tipus específic de gravamen sobre
els seus rendiments. Es va mantindre la figura de club esportiu per una excepció incorporada en
la Llei 10/1990 per als clubs esportius professionals que hagueren obtingut resultats econòmics
positius en els exercicis anteriors a l'aprovació de la Llei. Aqueix tipus de gravamen ha sigut
inferior, fins a 2016, al tipus aplicable a les SAD i com a conseqüència, mitjançant un escrit de 18
de desembre de 2013, la Comissió Europea va notificar al Regne d'Espanya la seua decisió
d'incoar el procediment establit en l'article 108 TFUE, apartat 2, en relació amb el possible
tracte fiscal preferent atorgat a quatre clubs esportius de futbol professional en comparació
amb les SAD.
En la seua Decisió (UE) 2016/2391, de 4 de juliol de 2016 la Comissió va concloure que, a través
de la Llei 10/1990, el Regne d'Espanya havia establit il·legalment una ajuda en forma de privilegi
fiscal en l'Impost de Societats en favor del Futbol Club Barcelona, del Club Atlètic Osasuna, de
l'Athletic Club i del Reial Madrid Club de Futbol, infringint l'article 108 TFUE, apartat 3.
La Comissió va arribar també a la conclusió que aquest règim no era compatible amb el mercat
interior i va ordenar en conseqüència al Regne d'Espanya que el suprimira i que recuperara dels
beneficiaris la diferència entre l'Impost de Societats abonat i l'Impost de Societats que haurien
hagut d'abonar si hagueren tingut la forma jurídica de SAD, a partir de l'exercici fiscal de 2000,
excepte en el supòsit que l'ajuda haguera de qualificar-se d'ajuda de minimis.
La Sentència del Tribunal General de 26 de febrer de 2019, respon principalment a dos dels
motius de recurs presentats pel demandant (Futbol Club Barcelona) enfront de la Decisió
esmentada:
Sobre el primer motiu de recurs, basat en la infracció de l'article 49 TFUE, interpretat en
conjunció amb els articles 107 TFUE i 108 TFUE, així com de l'article 16 de la Carta dels Drets
Fonamentals, el Tribunal es pronuncia desestimant-lo per infundat, atés que entén que es basa
en una confusió del demandant quant a l'abast de l'obligació de tindre en compte, si escau, la
violació d'altres disposicions del Tractat FUE en els procediments sobre ajudes estatals.
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Sobre el segon motiu de recurs, basat essencialment en la infracció de l'article 107 TFUE,
apartat 1, a causa, d'una banda, d'un error manifest d'apreciació de la Comissió quant a
l'existència d'un avantatge i, d'altra banda, d'una violació del principi de bona administració en
l'examen de l'existència d'aquest avantatge, el Tribunal conclou que la Comissió, a la qual
incumbia la càrrega de la prova, no ha acreditat suficientment d’acord amb el dret que la
mesura controvertida conferia un avantatge als seus beneficiaris. Constata que la Comissió va
cometre un error per no haver tingut en compte l'especificitat del sector afectat per la mesura
controvertida, pel que fa a la importància de les deduccions fiscals. Aquest segon motiu resulta
estimat.
Conseqüentment el Tribunal dictamina l'Anul·lació de la Decisió (UE) 2016/2391 de la Comissió,
de 4 de juliol de 2016, relativa a l'ajuda estatal SA.29769 (2013/C) (ex2013/NN) concedida per
Espanya a determinats clubs de futbol.
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VI.

CONSULTES PÚBLIQUES

Consultes (enllaçable)
Avaluació sobre el Schengen
instrument per a Croàcia

Matèria
Facility Migracions i fronteres

Principi

Fi

04/01/2019

29/03/2019

Avaluació de la legislació de la UE sobre Legislació, mercat únic
protecció de dissenys.

18/12/2018

31/03/2019

Consulta sobre el paper de l'euro en el camp Economia i energia
de l'energia

14/02/2019

31/03/2019

Avaluació del Reglament d'additius per a Seguretat
alimentària, 12/12/2018
pinsos.
indústria, agricultura

03/04/2019

Avaluació de la Low Voltage Directive Mercat únic
2014/35/EU

10/01/2019

04/04/2019

Avaluació de les disposicions de la Directiva Justícia i drets humans
2006/54 / CE que apliquen el principi del
Tractat sobre la 'igualtat de remuneració'

11/01/2019

05/04/2019

Avaluació de la Directiva de crèdit al consum

14/01/2019

08/04/2019

Règim de desplegament lleuger per a punts Economia i societats digitals 16/01/2019
d'accés sense fil d'àrea xicoteta

10/04/2019

Avaluació de les estadístiques pesqueres Pesca, empresa i indústria
europees

18/01/2019

12/04/2019

Evaluation of Food Contact Materials (FCM)

11/02/2019

06/05/2019

Consumidors

Seguretat alimentària
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Consultes (enllaçable)
Emissions trading
guidelines - update

scheme

State

Matèria
aid Competència

Principi

Fi

21/02/2019

16/05/2019

Consultation on the list of candidate Projects Energia
of Common Interest in gas infrastructure

26/02/2019

20/05/2019

Normes de competència de la UE sobre els Competència
acords verticals: avaluació

04/02/2019

27/05/2019

Evaluation of EMODnet

06/03/2019

29/05/2019

Assumptes marítims i pesca

ALERTA EUROPA Nº 8
ALERTA EUROPA Nº 8

Delegació del Consell amb la Unió Europea
i Relacions Externes

Col·laboren en l’elaboració:
Daría Terrádez
Yolanda Amat
José M. Ferrer
Gema Montagud Ferrer

Ana Enguídanos
Sarai Zafrilla
Carmen Aroca
Iveta Krassimirova Kucheva

Ni la Comisisó Europea ni la UE son responsables de la informació inclosa en aquesta
publicació i tampoc de les opinions que hi figuren.

