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ALERTA EUROPA Nº 9

ESPECIAL FUTUR D’EUROPA: L’AGENDA ESTRATÈGICA
2019-2024
En el seu discurs sobre l'Estat de la Unió de 2017, el president de la Comissió Europea, JeanClaude Juncker, va proposar la convocatòria d'una cimera a Sibiu (Romania) just abans de les
eleccions europees, com a part d'un full de ruta per una Unió més unida, més fort i més
democràtica, en el marc de la reflexió sobre el Futur d'Europa. Aquest número especial el
dediquem especialment a les propostes sobre la mesa, de la Comissió, relatives a l'Agenda
Estratègica 2019-2024 i temes connexos, i del Consell Europeu informal celebrat a Sibiu
(Romania) el passat 9 de maig.

1. AGENDA ESTRATÈGICA

CONTRIBUCIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA
El passat 30 d'abril, amb vista a la reunió de dirigents de l'EU-27, que es va fer el 9 de maig de
2019 a Sibiu, Romania, la Comissió Europea va presentar una sèrie de recomanacions
estratègiques sobre la forma en què Europa pot configurar el seu futur en un món cada vegada
més incert i multipolar, en un document titulat “Europa el maig de 2019 Preparant-se per a una
Unió més unida, fort i democràtica en un món cada vegada més incert”.
Aquest document és la contribució de la Comissió a aquest procés: basant-se en la seua
experiència dels passats 5 anys, la Comissió presenta una sèrie de punts clau en els quals
l'estratègia de la Unió hauria de focalitzar-se per a aconseguir els seus objectius:
-

-

Una Europa que protegisca,: “global peace requires global action”, centrada en
o La Unió de la Seguretat
o

La Unió de la Defensa, augmentant la cooperació al màxim en aquests camps,

o

Abordar les causes profundes de la migració, ajudar els refugiats, bregar amb
els fluxos migratoris mixtos, abordar el contraban i garantir que el retorn i la
readmissió funcionen.

Una Europa competitiva, que focalitze els seus esforços a fomentar la investigació i
innovació, en les transicions ecològiques, socials i econòmiques i els desafiaments
socials relacionats.
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-

o

Els fons de la política de cohesió de la UE mobilitzaran importants quantitats
per a donar suport a la innovació en totes les regions d'Europa. L'ús d'aquests
fons haurà d'estar estretament alineat amb la política industrial i amb les
reformes identificades en el context del Semestre Europeu de coordinació de
polítiques econòmiques.

o

Una política industrial moderna, que proporcione la infraestructura necessària,
incentive la innovació, facilite l'adopció de noves tecnologies, fomente un
ecosistema regulador intel·ligent i done suport a la indústria en general, amb
l'objectiu d'assegurar una prosperitat sostenible per a la Unió Monetària i de
dotar de major estabilitat el mercat únic,

o

Un mercat únic més profund, amb una dimensió d'economia digital integral
basada en la protecció de dades, que permetrà a les empreses escalar i
comerciar a través de les fronteres.

o

Les noves regles de protecció al consumidor aptes per a l'era digital, la
protecció millorada dels denunciants i l'aplicació més efectiva enfortiran la
confiança del consumidor.

o

L'aplicació en el camp de la competència és clau per a enfortir la competitivitat
de les empreses europees en l’àmbit mundial en incentivar la inversió i la cerca
de millorar els seus models de negocis.

o

La modernització dels impostos corporatius i les regles de l'impost al valor
agregat permetran a les empreses aprofitar tot el potencial del mercat únic.

Una Europa justa a tots els nivells, que faça front a les desigualtats socials i promoga el
Pilar Europeu de Drets Socials, que aborde les desigualtats i els desafiaments socials a les
regions i els estats membres, així com en les diferents àrees de l'economia.
o

L'enfocament no s’ha de posar únicament en la creació de més ocupacions,
sinó d'ocupacions de major qualitat i l'accés a la protecció social. També s'han
de considerar altres idees, com l'establiment gradual d'un pla comú de
reassegurança de desocupació.

o

També s'ha de treballar per a aconseguir la inclusió social i la igualtat, fins i tot
abordant les disparitats regionals, les necessitats de les minories, les qüestions
de gènere i el desafiament de l'envelliment de la població.

o

Una Europa que protegisca els nostres drets fonamentals en el món digital. Les
noves tecnologies no signifiquen ni han de significar nous valors. La UE hauria
d'ampliar el seu lideratge en protecció de dades i privacitat a un punt de venda
únic com el model d'una economia de dades basada en el valor. Un marc
regulador sòlid ha d'abordar de manera proactiva les qüestions ètiques i legals
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que envolten la intel·ligència artificial. La transformació digital també requereix
alts estàndards en seguretat cibernètica i protecció al consumidor.

-

o

Una Europa amb una política fiscal justa i moderna, adaptada als desafiaments
de l'economia digital i que garantisca la igualtat de condicions per als gegants
d'Internet, les plataformes de mercaderies en línia i les empreses locals.
Combatre l'evasió fiscal, el frau i l'evasió requerirà una cooperació més
profunda a escala internacional i entre les autoritats fiscals nacionals.

o

Una Europa que done suport a l'atenció mèdica d'alta qualitat, assequible i
accessible a través de la transformació digital dels sistemes de salut.

o

Una Europa que done suport a l'accés a habitatges assequibles i de qualitat per
a tots a Europa, donant suport als estats membres per a garantir que funcionen
els mercats d'habitatge i que es proporcione un habitatge adequat.

o

Dins d'aquest apartat la Comissió ha presentat dues Comunicacions sobre com
reforçar l'Estat de dret, i sobre millora de l'eficiència en la presa de decisions en
política social, el contingut de la qual pots trobar ampliat en sengles articles
d'aquesta mateixa alerta.

Una Europa sostenible, en línia amb l'agenda de Nacions Unides per a 2030, promovent
un reforç de la lluita contra el canvi climàtic, amb una transició a una economia circular
més eficient en l'ús de recursos i energies
o

Per a aconseguir aquests objectius, hem de modernitzar la nostra economia
perquè adopte patrons de consum i producció sostenibles, per a corregir els
desequilibris en el nostre sistema alimentari i per a posar la nostra mobilitat, la
forma en què produïm i usem l'energia, i dissenyem els nostres edificis en un
camí sostenible. Necessitem fer això d'una manera socialment justa i no deixar
ningú arrere en la transició.

o

També hem d'orientar la nostra educació, ciència, finançament, impostos,
comerç i la nostra governança cap a l'assoliment dels objectius de
desenvolupament sostenible.

o

Transició cap a una economia circular més eficient en l'ús de recursos
promovent el creixement verd, la bioeconomia i les innovacions sostenibles.
Per això la Comissió realitza com a propostes concretes:

o

Un nou pla d'acció d'economia circular que podria centrar-se en l'ús sostenible
dels recursos, especialment en els sectors de gran intensitat de recursos i d'alt
impacte, i
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o

-

Una estratègia ambiciosa de contaminació zero, que estimularia la innovació
en alternatives més netes i substituts, proporcionant aire net, sòl i oceans per a
les generacions presents i futures.

Una Europa influent, basada en la col·lectivitat, que conjumine els esforços dels estats
membres, que potencie unes relacions sòlides amb els països veïns i que tinga com a eix
central Nacions Unides.
o

Promoure la governança global basada en els valors fonamentals dels drets
humans, l'estat de dret, el desenvolupament sostenible, el multilateralisme i el
respecte del dret internacional humanitari.

o

Una agenda de comerç oberta i justa, que cree oportunitats per als ciutadans i
les empreses europees, al mateix temps que garantisca la igualtat de
condicions al país i a l'estranger, així com per la priorització de la preservació
del sistema de comerç multilateral basat en l'Organització Mundial del Comerç
(OMC), reformat per a abordar les noves realitats del comerç mundial, i
intensificar la cooperació amb els principals socis comercials internacionals.

o

Relació amb els Balcans Occidentals, la Comissió reflecteix en aquest
document que la UE també hauria de donar-li prioritat al desenvolupament de
relacions sòlides amb veïns pròxims, sobre la base d'un clar equilibri de drets i
obligacions. Això inclou donar suport a la transformació dels Balcans
Occidentals a través d'una política d'ampliació creïble, en la qual la UE ha de
complir els seus compromisos, així com ajudar a estabilitzar els nostres veïns
de l'est i sud, al mateix temps que abordem els desafiaments comuns.

o

Relacions amb Àfrica, la Comissió advoca per enfortir els seus vincles i el seu
compromís amb Àfrica per a acostar econòmicament i políticament els dos
continents i abordar els interessos i desafiaments comuns. L'Aliança ÀfricaEuropa per a la Inversió i l'Ocupació Sostenibles de setembre de 2018 ha
d'implementar-se íntegrament per a brindar noves oportunitats a través de
l'augment del comerç, inversions específiques, fins i tot en educació i habilitats
rellevants, i generar una associació sòlida per a l'ordre internacional basat en
normes i valors.

El desafiament únic de comunicació d'Europa: com comunicar de manera efectiva en tot un
continent en temps de creixent fragmentació i desinformació.
La comunicació és una responsabilitat compartida tant per les institucions de la UE com pels
estats membres en tots els nivells, nacional, regional i local.
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L'objectiu final és permetre que els ciutadans prenguen decisions informades i participen
plenament en la democràcia europea. Per això, la comunicació sobre Europa ha d'estar en els
idiomes que els seus ciutadans entenguen. La comunicació multilingüe és un segell distintiu de
la UE i la seua diversitat cultural. El repte principal al qual s'enfronta és tractar de comunicar
conjuntament i transmetre un missatge unificat. Aquesta via conjunta facilitarà la lluita contra
la desinformació sobretot en línia

Balanç de la Comissió Juncker durant el període 2014-2019

Imatge Comissió Europea: Balanç de les propostes legislatives de la Comissió durant el període
2014-2019 d'acord amb les prioritats marcades
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CIMERA DE SIBIU 9 DE MAIG

El passat 9 de maig, Dia d'Europa, els dirigents dels estats membres de la Unió Europea es van
reunir a la ciutat de Sibiu (Romania). El Regne Unit finalment no va participar-hi.
En aquesta reunió informal, es van debatre diferents aspectes crucials per al futur de la Unió
Europea i la seua ciudadanía, així com l'Agenda Estratègica del període del 2019-2024. Al seu
torn, han acordat reunir-se el pròxim 28 de maig a Brussel·les per a debatre el resultat de les
eleccions Europees del 26 de maig.
QUÈ S'HA DEBATUT A SIBIU?
Els assumptes que s'han tractat en la Cimera van lligats als 10 compromisos de la Unió, i a la
futura Agenda Europea del 2019-2014. Els dirigents s'han basat en una Nota de l'Agenda creada
pel president Donald Tusk, amb els següents punts clau:
1. Protecció dels ciutadans i les llibertats.
2. Desenvolupament econòmic.
3. Construcció d'un futur més ecològic, inclusiu i
just.
4. Promoció dels interessos i els valors d'Europa
al món.
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D'altra banda, s'ha comentat sobre les pròximes eleccions del Parlament Europeu, deixant clar
que el procés de votació seguirà les normes dels Tractats, intentant aconseguir una
representativitat geogràfica i demogràfica en la institució. Al seu torn, el president Tusk ha
posat de manifest les seues intencions que els nous dirigents de la Unió siguen nomenats el
juny del 2019.
COMPROMISOS
Els caps d'Estat i de Govern han aprovat una Declaració, en què es comprometen a complir els
següents objectius:


La defensa d'una sola Europa, incloent-hi tot el seu territori. Diuen els dirigents que “no
hi ha cabuda per a les divisions que operen en contra del nostre interés col·lectiu”.



“Ens mantindrem units, passe el que passe”. La solidaritat entre els estats membres és
essencial, l'ajuda entre els països, parlar amb una única veu.



“Sempre buscarem solucions conjuntes i ens escoltarem mútuament amb ànim
d'entendre'ns i respectar-nos”.



“Continuarem protegint la nostra manera de vida, la democràcia i l'Estat de Dret”. Els
drets inalienables i les llibertats fonamentals dels ciutadans aconseguides després
d'una llarga lluita, i els principis generals de la Unió han de ser protegits. Els valors
consagrats en els Tractats fundacionals no han de donar-se per descomptat, i cal que
es vetle per la seua protecció.



“Complirem allí on siga més necessari”. La Unió continuarà sent una entitat crucial en
els assumptes importants. Per a aconseguir-ho, s'atendran les necessitats dels
ciutadans europeus, vetlant perquè es complisquen les seues exigències



Es defensarà el principi d'equitat, en tots els àmbits possibles, laboral, de benestar
social, econòmic, digital, etc. “Continuarem reduint les desigualtats que hi ha entre
nosaltres i sempre ajudarem els més vulnerables d'Europa, anteposant la gent a la
política”.



Ens dotarem dels mitjans per a complir amb les ambicions europees. “Proporcionarem
a la Unió els mitjans necessaris per a aconseguir els seus objectius i dur a terme les
seues polítiques”.



“Preservarem l’esdevenidor de les futures generacions d'europeus”. Invertirem en la
joventut i construirem una Unió adaptada al futur, capaç de fer front als reptes del s.
XXI.



“Protegirem els nostres ciutadans i els mantindrem fora de perill, col·laborant amb els
nostres socis internacionals”.
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“Europa serà un líder mundial responsable”. El medi ambient i el canvi climàtic són
preocupacions essencials de la Unió Europea i dels seus ciutadans. Per això és molt
important treballar de forma conjunta amb altres estats per a la lluita contra el canvi
climàtic. Per a poder dur a terme de forma reeixida la protecció del medi ambient cal
crear l'adequat marc jurídic, abordant al seu torn, les oportunitats comercials que els
mercats ofereixen.

"Les decisions que prenguem han de respectar l'essència i la lletra d'aquests deu compromisos.
Hui la Unió és més forta que ahir, i volem continuar reforçant-la per al demà. Heus ací el nostre
compromís per a les generacions futures. Aquesta és l'essència de Sibiu i de la nova Unió dels
Vint-i-set, preparats per a afrontar el seu futur tots a l'una".
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PRÒXIMS PASSOS
La participació de la ciutadania en les pròximes eleccions europees entre el 23 i el 26 de maig
de 2019, ha de poder-se efectuar amb una visió informada dels desafiaments als quals ens
enfrontem en l'actualitat i les oportunitats que la UE pot afrontar.
Pots consultar l'article dedicat a les eleccions al Parlament Europeu de la nostra Alerta 8
És el moment adequat per a renovar la nostra unitat i el nostre sentit de propòsit, respectant la
sana diferència d'opinions presentades en les eleccions, però sense estar restringides per elles.
La unitat en la diversitat és el segell permanent de la nostra Unió. És el que ho fa funcionar, fins i
tot a través dels temps de prova.
La pròxima reunió del Consell Europeu es farà a Brussel·les el 28 de maig de 2019, després de
les eleccions al Parlament Europeu. Analitzaran el resultat de la votació i posaran en marxa el
procés per a nomenar els caps de les institucions de la UE.
El president Tusk, que va anunciar la cimera al final de la reunió informal de Sibiu, ha destacat
que li agradaria que el Consell Europeu nomene els nous dirigents de la UE el juny de 2019.

“Aquesta és l'essència de Sibiu i de la nova Unió dels Vint-i-set, preparats per a afrontar el seu
futur tots a l'una.”
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2. UNA EUROPA MÉS JUSTA: COM CAL REFORÇAR L'ESTAT DE DRET
La Comissió va presentar el passat 3 d'abril una Comunicació [COM (2019) 163] al Parlament
Europeu, al Consell Europeu i al Consell, d'acord amb un dels punts clau de la seua proposta
per a l'Agenda estratègica 2019-2024, d’“una Europa més justa”, el contingut íntegre de la qual
es pot consultar en un article a banda d'aquesta mateixa Alerta Europa.
L'Estat de Dret és un dels valors fundacionals de la Unió Europea. En un Estat de Dret, tots els
poders públics actuen sempre dins dels límits fixats per la llei, de conformitat amb els valors de
la democràcia i els drets fonamentals, i sota el control d'òrgans jurisdiccionals independents i
imparcials. Constitueix la base del sistema democràtic de tots els estats membres.
La Comissió planteja les següents qüestions:




Una anàlisi exhaustiva del conjunt actual d'eines al servei de l'Estat de Dret, que
permeten supervisar, avaluar i protegir-lo. Aquestes eines són, entre d’altres:
o L’article 7.1 del TUE :la Comissió afirma que, respecte del procediment regulat
en aquest article, el Consell ha hagut d'establir nous procediments per a
aplicar-lo en la pràctica, i que encara han de demostrar que són plenament
eficaços.
o El Marc de l'Estat de Dret, establit en 2014 [COM(2014)158] el paper del qual ha
sigut reconegut pel Tribunal de Justícia, que determina un procés de diàleg en
diverses fases amb l'Estat membre amb l'objectiu d'evitar l'aparició
d'amenaces sistèmiques per a l'Estat de Dret.
o Els procediments d'infracció i decisions prejudicials, com a vies d'actuació que
han anat assolint un impuls major recentment.
o El Semestre Europeu, ja que quan es detecten anomalies en els informes, el
Consell formula recomanacions encaminades a solucionar-les.
o El quadre anual d'indicadors de la justícia a la UE, avaluadors de la
independència, qualitat i eficiència judicial nacional.
o El mecanisme de cooperació i verificació, establit després de l'adhesió de
Bulgària i Romania el 2007.
o - El Servei de Suport a les Reformes Estructurals de la Comissió, a petició dels
estats membres
Una avaluació de l'experiència acumulada: l'experiència apunta a l'existència de
determinades característiques comunes que poden servir de base per a futures
reflexions, partint d'una sèrie de principis fonamentals:
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Tant la UE com els estats membres tenen un interés legítim en el bon
funcionament de l'Estat de Dret en tots els estats.
o La responsabilitat de garantir l'estat de dret ha de recaure en cada estat
membre.
o La intervenció de la UE ha de ser objectiva.
o L'objectiu no ha de ser imposar sancions sinó trobar una solució que
protegisca l'estat de dret.
La proposta de possibles vies per al futur, entre les quals destaca:
o - La promoció de l'Estat de Dret, a fi de desenvolupar una cultura comuna.
o - La prevenció de possibles problemes, a fi de fomentar la cooperació i el suport
per al reforç de l'estat de dret a escala nacional.
o - L'organització d'una resposta comuna i eficaç davant la detecció d'un
problema.
o



Pròxims passos: La Comissió convida a aportar idees concretes sobre la manera en què podrien
millorar-se aquests instruments en el futur. Al juny tornarà a analitzar aquesta qüestió i
presentarà un document de conclusions i noves propostes.
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3. POLÍTICA SOCIAL: EFICIÈNCIA EN LA PRESA DE DECISIONS
Respecte a la política social de la Unió Europea, un nombre reduït d'aspectes d’aquestes ha de
sotmetre's encara a votació per unanimitat en el Consell i al procediment legislatiu especial, en
el qual el Parlament Europeu no actua com a colegislador. Aquests àmbits són els següents:
o
o
o
o
o

la lluita contra la discriminació (article 19, apartat 1, del TFUE);
la Seguretat Social i la protecció social dels treballadors (al marge de les situacions
transfrontereres) [article 153, apartat 1, lletra c), del TFUE];
la protecció dels treballadors en cas de rescissió del contracte laboral [article 153,
apartat 1, lletra d), del TFUE];
la representació i la defensa col·lectiva dels interessos dels treballadors i dels
empresaris [article 153, apartat 1, lletra f), del TFUE], i
les condicions d'ús dels nacionals de tercers països que residisquen legalment en el
territori de la UE [article 153, apartat 1, lletra g), del TFUE].

En temps de canvis ràpids, és més important que mai que la UE siga capaç de trobar amb
promptitud respostes polítiques efectives.
Per aquesta raó, la Comissió va llançar el passat 16 d'abril una Comunicació [COM(2019) 186]
amb la finalitat d'aconseguir que la presa de decisions en l’àmbit de la UE siga més eficient, per
a això determina àmbits en els quals puga utilitzar-se la votació per majoria qualificada (Vegeu
infografia que apareix al final d'aquest article).
L'objectiu d'aquest canvi pretén: satisfer les llacunes en l'àmbit de la protecció, seguir el ritme
d'uns desafiaments socials canviants, fomentar una cultura del compromís i aconseguir una
major implicació del Parlament Europeu.
La possibilitat de canvi en la majoria exigida està prevista en els Tractats de la UE per a diversos
àmbits específics a través de les denominades clàusules passarel·la. Aquestes permeten passar
de la unanimitat a la votació per majoria qualificada en determinades circumstàncies. En
concret, en l'àmbit de la política social s'apliquen dues clàusules passarel·la, hi ha diferències
procedimentals importants entre totes dues clàusules. :
 Una clàusula específica relativa a la política social (article 153, apartat 2, últim paràgraf,
del TFUE);
S'aplica a les mesures sotmeses actualment a votació per unanimitat i al procediment
legislatiu especial en els àmbits previstos per l'article 153, apartat 1, lletres d), f) i g), del
TFUE. En concret en relació amb:
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la protecció dels treballadors en cas de rescissió del contracte laboral (acomiadament);
la representació i la defensa col·lectiva dels interessos dels treballadors i dels empresaris, i
les condicions d'ús dels nacionals de tercers països que residisquen legalment en el territori
de la Unió.
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Passar al procediment legislatiu ordinari en aquests àmbits requereix l'acord unànime del
Consell, a partir d'una proposta de la Comissió i amb consulta prèvia al Parlament Europeu.
 Una clàusula general (article 48, apartat 7, del TUE).
Es refereix a dos casos:
1. Quan els tractats preveuen que un acte siga adoptat pel Consell per unanimitat, el Consell
pot adoptar una decisió que autoritze el Consell a decidir per majoria qualificada. Aquesta
possibilitat no és aplicable a les decisions que tinguen repercussions militars o en l'àmbit de
la defensa.
2. Quan els tractats preveuen que s'adopten actes segons un procediment legislatiu especial,
el Consell Europeu pot adoptar una decisió que autoritze l'adopció d'aquests actes segons el
procediment legislatiu ordinari.
En tots dos casos, el Consell Europeu pot decidir per unanimitat amb l’aprovació prèvia
del Parlament Europeu. A més, cada parlament nacional disposa del dret d'oposició i pot
impedir l'activació de la clàusula passarel·la general.
Pròxims passos:
A través d'aquesta Comunicació, la Comissió planteja una reflexió sobre aquesta matèria a la
resta d'institucions, i proposa que el recurs a la majoria qualificada s'estenga a més àmbits.
Assenyala que es requereix un enfocament selectiu i cas per cas de l'ús de les clàusules
passarel·la previstes en els tractats. No tots els àmbits de la política social sotmesos encara a la
unanimitat i a procediments legislatius especials revisten igual importància per a millorar la
capacitat d'actuació de la Unió. Així mateix apunta que el recurs a la clàusula passarel·la també
podria considerar-se en un futur pròxim per a adoptar recomanacions en l'àmbit de la
Seguretat Social i la protecció social dels treballadors.
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4. CURIA: EVOCACIÓ
PROTEGIDA

A

UNA

DENOMINACIÓ

D'ORIGEN

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea en Sentència de 2 de maig de 2019 resol l'assumpte
C614/17 que té per objecte una petició de decisió prejudicial en relació amb la interpretació de
l'article 13, apartat 1, lletra b), del Reglament (CE) núm. 510/2006 del Consell, de 20 de març de
2006, sobre la protecció de les indicacions geogràfiques i les denominacions d'origen dels
productes agrícoles i alimentosos.
En concret l'assumpte té origen en la utilització per Industrial Quesera Cuquerella, SL (IQC) de
certes etiquetes per a identificar i comercialitzar formatges que no estan emparats per la
denominació d'origen protegida (DOP) «formatge manxec», per realitzar una evocació il·lícita
d'aqueixa DOP a través de la utilització, entre altres, de signes com la denominació «Rocinante»
o la imatge del personatge literari del Quixot de la Manxa.
El Tribunal Suprem ha plantejat respecte d'aquests fets 3 qüestions prejudicials a les quals el
TJUE respon de la següent manera:
1. L'evocació de la denominació d'origen protegida que proscriu l'article 13.1.b del
Reglament [núm.] 510/2006, ha de produir-se necessàriament per l'ús de denominacions
que presenten semblança gràfica, fonètica o conceptual amb la denominació d'origen
protegida o pot produir-se per l'ús de signes gràfics que evoquen la denominació
d'origen?
Sobre aquest tema el Tribunal assenyala que conforme a reiterada jurisprudència del
Tribunal de Justícia, per a la interpretació d'una disposició del Dret de la Unió pertoca
tindre en compte no solament els termes en què està redactada, sinó també el seu
context i els objectius que pretén aconseguir la normativa de la qual forma part. En
concret, en aquest cas el Reglament estableix una protecció de les denominacions
registrades contra «tota evocació», i que l'ús del terme «tota» reflecteix la voluntat de
protegir les denominacions registrades partint de la idea que una evocació pot suscitarse tant mitjançant un element denominatiu com a través d'un element figuratiu.
Conseqüentment el TJUE declara que la norma ha d'interpretar-se en el sentit que
l'evocació d'una denominació registrada pot produir-se mitjançant l'ús de signes
figuratius.
2. Quan es tracta d'una denominació d'origen protegida de naturalesa geogràfica i
tractant-se dels mateixos productes o productes comparables, la utilització de signes que
evoquen la regió a la qual està vinculada la denominació d'origen protegida pot
considerar-se com una evocació de la pròpia denominació d'origen protegida que resulta
inadmissible fins i tot en el cas que qui utilitze aqueixos signes siga un productor establit
en la regió a la qual està vinculada la denominació d'origen protegida però els productes
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del qual no estan emparats per tal denominació d'origen perquè no reuneixen els
requisits, diferents de l'origen geogràfic, exigits pel plec de condicions?
El Tribunal destaca que el Reglament no estableix cap excepció en benefici d'un
productor establit en una zona geogràfica corresponent a la DOP i els productes del
qual, sense estar protegits per aqueixa DOP, són similars o comparables als productes
que sí que estan protegits per aquesta. Tal excepció tindria com a efecte autoritzar un
productor a utilitzar signes figuratius que evoquen una zona geogràfica el nom de la
qual forme part d'una denominació d'origen que empare un producte idèntic o similar
al d'aquest productor i, en conseqüència, permetre que el productor s'aprofitara
indegudament de la reputació de l'esmentada denominació d'origen. Per tant, d'acord
amb el TJUE si que es podria considerar una evocació inadmissible fins i tot en les
circumstàncies plantejades en la qüestió prejudicial. En aquest punt, competeix al jutge
nacional determinar si el vincle entre els elements controvertits i la denominació
registrada és prou directe i unívoc com perquè la visió d'aqueixos elements porte
principalment a la ment del consumidor la referida denominació.
3. El concepte de consumidor mitjà normalment informat i raonablement atent i acurat, a la
percepció del qual ha d'atendre el tribunal nacional per a determinar si existeix una
“evocació” , ha d'entendre's referit a un consumidor europeu o pot estar referit únicament
al consumidor de l'Estat membre en el qual es fabrica el producte que dona lloc a
l'evocació de la indicació geogràfica protegida o al qual està vinculada geogràficament
la DOP, i en el qual es consumeix de forma majoritària?»

El TJUE declara que el concepte de consumidor europeu mitjà, en aquest àmbit, ha
d'interpretar-se de tal manera que es garantisca, en qualsevol part del territori de la Unió, una
protecció efectiva i uniforme de les denominacions registrades enfront de tota evocació. Per
tant, d'acord amb el TJUE s'inclouen, dins del concepte de consumidor europeu, els
consumidors de l'Estat membre en el qual es fabrica el producte que dona lloc a l'evocació de
la denominació protegida o al qual aquesta denominació està vinculada geogràficament, i en el
qual aquest producte es consumeix majoritàriament.
Arribat a aquest punt incumbeix al tribunal remitent determinar si els elements, tant figuratius
com denominatius, relacionats amb el producte sobre el qual versa el litigi principal, fabricat o
consumit majoritàriament a Espanya, evoquen en la ment dels consumidors d'aquest Estat
membre la imatge d'una denominació registrada, denominació que, en tal cas, haurà de ser
protegida enfront d'una evocació que tindria lloc en una part qualsevol del territori de la Unió.
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4. CONSULTES OBERTES
Consultes (enllaçable)

Matèria

Principi

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

Assumptes

marítims

Fi

04/02/2019

27/05/2019

i 06/03/2019

29/05/2019

i 07/03/2019

30/05/2019

pesca
Evaluacion de mesures CAP aplicables al sector vinícola

Agricultura
desenvolupament rural

Igualtat de gènere a la UE

Justícia i drets humans

08/03/2019

31/05/2019

Avaluació intermèdia del Programa de Suport a la Reforma
Estructural 2017-2020

Assumptes institucionals

12/03/2019

04/06/2019

Consulta sobre la llista de projectes candidats d'interés
comú en xarxes intel·ligents.

Energia

18/03/2019

09/06/2019

Consulta sobre la llista de projectes candidats d'interés
comú en infraestructura de transport de diòxid de carboni
transfronterer

Energia

18/03/2019

09/06/2019

Comercialització a distància de serveis financers: avaluació
de la normativa de la UE

Consum

09/04/2019

02/07/2019

Eines digitals per a legislacions sobre transport fluvial

Transport

16/04/2019

09/07/2019

Avaluació de l'EU-CARIFORUM Economic Partnership
Agreement (EPA)

Economia, comerç

17/04/2019

10/07/2019

17/04/2019

10/07/2019

i 26/04/2019

19/07/2019

Paquet de modernització d'ajudes estatals 2012, lineaments Competència
de ferrocarrils i assegurança de crèdit a l'exportació a curt
termini - control d'aptitud física
Agricultura: esquema simplificat d'aprovació de la UE
(exempció per categories) per a subsidis estatals (revisió)

Agricultura
desenvolupament
competència

rural,
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