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I.

ESPERANT NOVEMBRE

L'1 de novembre és la data sobre la qual gira el Futur de la Unió Europea. En aquesta data, està
prevista la coincidència de l'inici del funcionament de la nova Comissió, presidida per Ursula von
der Leyen, i l'eixida del Regne Unit de la Unió Europea, amb o sense acord.
Estem esperant novembre, però aquesta espera no és ni pot ser passiva, sinó tot el contrari. És el
moment de seguir amb molt més interès si cap les notícies que ens arriben d'Europa, perquè és
ara quan, sobre la base de les noves prioritats de la Presidenta von der Leyen, quan la maquinària
de la Comissió s'està posant en marxa per a la seua execució d'ací a 2024, i per tant el moment
en el qual és més fàcil influir en els seus resultats de manera efectiva.
I és el moment de preparar qualsevol contingència derivada de l'eixida del Regne Unit, i la
primera preparació és la informació, que fem accessible a través de la nostra pàgina web Brexit.
Per això, és de màxima importància repassar bé aquestes prioritats i prendre posicions en aquells
aspectes que més ens afecten. I d'igual manera, és el moment d'estar atents a les oportunitats
de fer oir la nostra opinió, ja siga com a ciutadans o com a institucions a través del portal Diga el
que pensa, que sempre extractem en el nostre apartat Consultes Públiques.

Servisca aquesta Alerta per a alertar d'aquesta necessitat.
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II.

ESPECIAL NOVA COMISSIÓ EUROPEA. 2019-2024

 PRIORITATS POLÍTIQUES

“Si solucionem les diferències que hi ha entre nosaltres, podem convertir
els reptes de hui en les oportunitats de demà”.

El passat 16 de juliol de 2019, la llavors candidata a la presidència de la Comissió Europea, Ursula
von der Leyen, va pronunciar un discurs d’obertura en la sessió plenària del Parlament Europeu.
Aquest mateix dia, Von der Leyen va presentar les orientacions polítiques que se centren en les
sis grans ambicions d’Europa per als pròxims cinc anys i més enllà. Són les següents:







Un Pacte Verd Europeu
Una economia que funcione en pro de les persones
Una Europa adaptada a l’era digital
La protecció del nostre estil de vida europeu
Una Europa més forta al món
Un nou impuls a la democràcia europea

1. PACTE VERD EUROPEU









Aspirar a fer que Europa siga el primer continent climàtic neutre.
Reduir un 55% de les emissions per a 2030.
Ampliar el règim de comerç de drets d’emissió a fi de cobrir el sector marítim i reduir els
drets gratuïts a les companyies aèries, i ampliar aquestes mesures al trànsit i la
construcció.
Implantar un impost sobre el carboni en frontera per a evitar fugues de carboni.
Suport a persones i regions més afectades, a través d’un nou Fons de Transició Justa.
Proposta d’un Pacte Europeu sobre el Clima que reunisca les regions, les comunitats
locals, la societat civil, la indústria i les escoles.
Presentar una estratègia de finançament verd i un Pla Europeu d’Inversió Sostenible.
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Transformar parts del Banc Europeu i Inversions en el banc climàtic europeu. En concret,
es vol duplicar el finançament de la lluita contra el canvi climàtic.
Presentar una estratègia sobre biodiversitat per a 2030 per a reduir la pèrdua de
biodiversitat en els pròxims 5 anys.
Presentar una estratègia transversal per a protegir la salut dels ciutadans davant de la
degradació i la contaminació del medi ambient, que aborde la qualitat de l’aire i de
l’aigua, les substàncies químiques perilloses, les emissions industrials, els plaguicides i
els alteradors endocrins.
Proposar un nou Pla d’Acció per a l’Economia Circular centrat en l’ús sostenible dels
recursos, especialment en sectors de gran intensitat de recursos i d’impacte elevat, com
el tèxtil i la construcció.
Lluitar contra els residus plàstics i abordar els microplàstics.

2. UNA ECONOMIA QUE FUNCIONE EN PRO DE LES PERSONES
















Consolidar l’economia social de mercat, redissenyant la nostra indústria i economia.
Presentar una estratègia específica per a les pimes, que done suport a les petites i
mitjanes empreses, ja que són els agents que innoven i emprenen.
Concloure la Unió dels Mercats de Capitals per a garantir que les pimes tinguen accés al
finançament que necessiten per a créixer, innovar i expandir-se.
Crear un fons publicoprivat especialitzat en ofertes públiques inicials de pimes, amb una
inversió inicial de la UE que podrà comptar també amb l’aportació d’inversors privats.
Aprofundir en la Unió Econòmica i Monetària.
Contribuir a la creació d’un instrument pressupostari de convergència i competitivitat
per a la zona de l’euro, a fi de donar suport a les reformes i les inversions dels Estats
membres en matèria de creixement.
Culminar la Unió Bancària.
Crear un Sistema Europeu de Garantia de Depòsits.
Reforçar el paper internacional de l’euro.
Reorientar el Semestre Europeu cap a un instrument que integre els objectius de
desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.
Elaborar un Pla d’acció per a aplicar plenament el pilar europeu de drets socials, per a
conciliar l’aspecte social i el de mercat en l’economia moderna.
Garantir un salari mínim just per a tots els treballadors de la Unió.
Millorar les condicions laborals dels treballadors de les plataformes.
Proposar un sistema europeu de reassegurances de prestacions per desocupació.
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Crear la Garantia Infantil Europea per a lluita contra la pobresa i l’exclusió social de
xiquets d’Europa perquè aquests tinguen accés als drets més bàsics, com l’assistència
sanitària i l’educació.
Aplicar plenament la Directiva sobre conciliació de la vida familiar i la vida professional.
Convertir la Garantia Juvenil en un instrument permanent per a lluitar contra la
desocupació juvenil.
Presentar un pla europeu de lluita contra el càncer per a ajudar els Estats membres a
millorar el control i la cura del càncer.
Proposar nova legislació contra la discriminació.
Crear una estratègia europea de gènere.
Presentar mesures de transparència salarial vinculants.
Formar en la Comissió un col·legi de comissaris plenament igualitari en matèria de
gènere.
Treballar en la prevenció de la violència domèstica, protecció a les víctimes i castics als
autors.
Proposar afegir la violència contra les dones en la llista de delictes de l’àmbit de la Unió
definits en el Tractat.
Defensar l’equitat tributària.
Reforçar la lluita contra el frau fiscal.

ALERTA EUROPA Nº 11

3. UNA EUROPA ADAPTADA A l’ERA DIGITAL









Presentar propostes de legislació per a un enfocament europeu coordinat sobre les
implicacions ètiques i humanes de la intel·ligència artificial, a través d’una Unitat
informàtica conjunta que accelere l’intercanvi i informació i ens protegisca millor.
Impulsar la plena digitalització de la Comissió.
Conformar per a 2025 l’Espai Europeu d’Educació, per a eliminar les barreres a
l’aprenentatge i millorar l’accés a una educació de qualitat; així com permetre que els
alumnes es moguen entre els diferents països i canviar la cultura cap a l’aprenentatge
permanent.
Aconseguir que Europa accelere la capacitació en les competències digitals, a través de
l’actualització del Pla d’Acció d’Educació Digital.
Triplicar el pressupost d’Erasmus+, com a part del pròxim pressupost a llarg termini.

4. LA PROTECCIÓ DEL NOSTRE ESTIL DE VIDA EUROPEU






Garantir l’Estat de Dret de la Unió, defensant la justícia i els valors fonamentals d’aquesta.
Donar suport a un mecanisme complementari i general sobre l’Estat de Dret, amb un
àmbit d’aplicació a escala de la UE i un informe anual objectiu per part de la Comissió
Europea.
Proposar un nou Pacte sobre Migració i Asil que incloga el rellançament de la reforma de
Dublín en matèria d’asil.
Reforçar l’Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes.
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Modernitzar el sistema d’asil.
Reforçar la cooperació amb tercers països, ja siguen països d’origen o de trànsit.
Donar a la Fiscalia Europea més autoritat i competències per a investigar i perseguir el
terrorisme transfronterer.
Impulsar la Unió Duanera a un nou nivell per a protegir millor els nostres ciutadans i el
mercat únic.

5. UNA EUROPA MÉS FORTA AL MÓN









Reforçar una marca única de lideratge mundial responsable a través d’una sòlida agenda
comercial oberta i justa.
Garantir el màxim nivell de transparència, comunicació i cooperació amb el Parlament
Europeu i la societat civil al llarg de tot el procés.
Incloure en els nous acords un capítol dedicat al desenvolupament sostenible i les
normes més exigents en matèria de clima, medi ambient i protecció laboral,
acompanyades d’una política de tolerància zero respecte al treball infantil.
Crear una estratègia general per a Àfrica.
Reafirmar la perspectiva europea dels Balcans Occidentals, obrint renegociacions amb
Albània i Macedònia del Nord.
Entaular una associació ambiciosa i estratègica amb el Regne Unit, que continuarà sent
aliat, soci i amic.
Avançar per a aconseguir una Unió Europea de Defensa, reforçant el Fons Europeu de
Defensa per a donar suport a la investigació i el desenvolupament de capacitats en els
sectors industrials d’alta tecnologia i d’altres.

6. UN NOU IMPULS A LA DEMOCRÀCIA EUROPEA







Impulsar una Conferència sobre el Futur d’Europa que començarà en 2020 i es
desenvoluparà durant dos anys perquè els ciutadans expressen la seua opinió sobre la
Unió.
Reforçar la relació entre la Comissió Europea i el Parlament Europeu.
Donar suport a un dret d’iniciativa del Parlament Europeu per a atorgar un paper més
important als ciutadans.
Reactivar la tradició del torn de preguntes, és a dir, un debat periòdic amb el Parlament.
Avançar cap a un ple poder de codecisió del Parlament Europeu i allunyar-nos de la
unanimitat en les polítiques climàtica, energètica, social i fiscal.
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Millorar el sistema de caps de llista fent-lo més visible per a un electorat més ampli i
abordar la qüestió de les llistes transnacionals.
Crear un organisme ètic independent i comú per a totes les institucions de la UE.
Presentar un Pla d’Acció per a la Democràcia Europea que abordarà les amenaces
d’intervenció exterior en les nostres eleccions europees i inclourà propostes legislatives
per a garantir una major transparència en matèria de publicitat política pagada i normes
més clares sobre el finançament dels partits polítics europeus.

Així mateix, la presidenta electa de la Comissió per al mandat de 2019 a 2024, va demanar la
participació de tots els europeus i europees per a aconseguir tots els objectius plantejats.

“Lebe Europa, vive l’Europe, long live Europe”.
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 CANDIDATURES A COMISSARIS I COMISSÀRIES

El 10 de setembre de 2019, la presidenta electa Ursula von der Leyen, ha proposat un equip de
Comissaris a partir dels candidats proposats pels caps d’Estat o de Govern, que revela així la nova
estructura de la pròxima Comissió Europea que gira entorn dels objectius i ambicions exposades
en les orientacions polítiques.
Procediment i primeres incidències
Els comissaris proposats compareixen a partir del 30 de setembre davant les comissions
parlamentàries dels seus respectius àmbits de responsabilitat. A continuació, cada comissió
parlamentària es reuneix per a elaborar la seua avaluació de les competències i coneixements
del candidat. Una vegada acabada, l'avaluació s'envia al president del Parlament. El president
de la Comissió, l'Alt Representant per a Afers exteriors i Política de Seguretat i els altres membres
de la Comissió se sotmeten llavors al vot d'aprovació del Parlament.
Quan el Parlament haja prestat el seu consentiment, el Consell Europeu nomenarà formalment
a la Comissió Europea, de conformitat amb l'article 17 del *TUE.
S'espera que el nou Executiu de la Comissió assumirà les seues funcions l'1 de novembre
Prèviament ja s’havia produït una primera incidència: l’1 d’Octubre el president del Parlament
Europeu, David Sassoli, va enviar una carta a la presidenta electa Von der Leyen, en què
informava que, prèviament a les audiències, la Comissió d’Assumptes Jurídics del Parlament
Europeu va votar a favor de declarar els Comissionats designats László Trócsányi (Hongria) i
Rovan Plumb (Romania) incapaços d’exercir les seues funcions, a causa de conflictes d’interessos
trobats quan es va examinar la seua Declaració d’interessos financers. Per tant, les audiències
per a aquests comissionats se suspendran i caldrà esperar a la decisió dels Estats de designar
nous candidats.

"Ho farem a l’europea"
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 CARTERES DELS COMISSARIS I COMISSÀRIES
En relació amb la nova estructura, el nou Col·legi de Comissaris tindrà huit vicepresidents, els
quals són responsables de les principals prioritats expressades en les 6 orientacions polítiques.
Els tres vicepresidents executius exerciran una doble funció: seran vicepresidents encarregats
d’una de les tres àrees fonamentals de l’agenda de la presidenta electa alhora que comissaris.
El vicepresident executiu Frans Timmermans (Països Baixos) coordinarà el treball relatiu al Pacte
Verd Europeu. Així mateix, gestionarà la política d’acció pel clima, amb el suport de la Direcció
General d’Acció pel Clima.
La vicepresidenta executiva Margrethe Vestager (Dinamarca) coordinarà tota la nostra agenda
sobre una Europa adaptada a l’era digital i serà comissària encarregada de competència, amb el
suport de la Direcció General de Competència.
El vicepresident executiu Valdis Dombrovskis (Letònia) coordinarà el treball sobre una economia
que funcione en pro de les persones i serà el comissari responsable de serveis financers, amb el
suport de la Direcció General d’Estabilitat Financera, Serveis Financers i Unió dels Mercats de
Capitals.
En segon lloc, els altres cinc vicepresidents són:






Josep Borrell (Espanya): Alt Representant/Vicepresident proposat, una Europa més forta
al món;
Věra Jourová (Txèquia, comissària en la Comissió Juncker): Valors i Transparència;
Margaritis Schinas (Grècia, antic diputat al Parlament Europeu, amb una llarga carrera
com a funcionari de la Comissió Europea): Protecció del nostre estil de vida europeu;
Maroš Šefčovič (Eslovàquia, vicepresident en la Comissió Juncker): Relacions
Interinstitucionals i Previsió;
Dubravka Šuica (Croàcia, diputada al Parlament Europeu): Democràcia i Demografia.
També dirigirà, en representació de la Comissió, el treball relatiu a la Conferència sobre
el Futur d’Europa.

Finalment, els altres comissaris proposats són els següents:




Johannes Hahn (Àustria) serà responsable de «Pressupost i Administració».
Didier Reynders (Bèlgica) serà responsable de «Justícia» (cartera que inclou l’Estat de
Dret).
Mariya Gabriel (Bulgària) assumirà la tasca de crear noves perspectives per als joves
(cartera d’«Innovació i Joventut»).
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Stella Kyriakides (Xipre) s’encarregarà de la cartera de «Salut».
Kadri Simson (Estònia) serà la responsable de la cartera d’«Energia».
Jutta Urpilainen (Finlàndia) assumirà la responsabilitat sobre les «Associacions
Internacionals».
Sylvie Goulard (França), comissària encarregada de «Mercat Interior», política industrial i
promourà el Mercat Únic Digital. A més, serà responsable de la nova Direcció General de
Defensa, Indústria i Espai.
Inicialment, s'havia proposat a László Trócsányi per Hongria com a encarregat de la
cartera de «Veïnatge i Ampliació». A l'espera de nova candidatura.
Phil Hogan (Irlanda) aportarà la seua experiència a la nova Comissió des de la cartera de
«Comerç».
Paolo Gentiloni (Itàlia) estarà al capdavant de la cartera d’«Economia».
Virginijus Sinkevičius (Lituània) serà responsable de «Medi Ambient i Oceans».
Nicolas Schmit (Luxemburg) serà responsable de la cartera d’«Ocupació».
Helena Dalli (Malta) s’encarregarà de la cartera d’«Igualtat».
Janusz Wojciechowski (Polònia) assumirà la cartera d’«Agricultura».
Elisa Ferreira (Portugal) s’encarregarà de la cartera de «Cohesió i Reformes».
Inicialment, s'havia proposat a Rovana Plumb (Romania) per a la cartera de «Transports».
A l'espera de nova candidatura.
Janez Lenarčič (Eslovènia) es responsabilitzarà de la cartera de «Gestió de Crisi».
Ylva Johansson (Suècia) ocupará de la cartera d’«Assumptes d’Interior».
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 IV. AUDIÈNCIES DELS COMISSARIS I COMISSÀRIES DESIGNATS
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III.

BREXIT: ÚLTIMS AVANÇOS

Des de la nostra pàgina web pots seguir al detall les novetats que es produeixen respecte del
brexit. Te’n resumim les últimes des de la publicació de l'última alerta:
- després de la dimissió de Theresa May, Boris Johnson és elegit líder del partit
conservador, derrotant Jeremy Hunt.
L'exalcalde de Londres va guanyar per un marge convincent de 92,153 vots a 46,656. Va obtindre
el 66 % dels vots. La participació va ser del 87,4 % entre 159,320 membres del partit. El 24 de juliol
va ser nomenat Primer Ministre en substitució de May.
- A mitjan mes d'agost, el secretari per al brexit signa una ordre per a derogar la llei de
Brussel·les de 1972, que entrarà en vigor quan Gran Bretanya abandone formalment la UE
el 31 d'octubre.

També en aquestes dates el Govern britànic anuncia que el seu personal funcionari i els ministres
deixaran d'assistir des de l'1 de setembre a reunions de la UE que no siguen considerades de
temàtica important, per a poder centrar-se tant en les relacions amb la UE com amb la resta del
món. No obstant això, sí que continuaran participant en aquelles que consideren
imprescindibles, com les de política de seguretat.
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-El 27 d'agost es manté un contacte telefònic entre el president de la Comissió en aquell
moment, Juncker, i el primer ministre Johnson. El primer ministre va establir que el Regne
Unit abandonarà la UE el 31 d'octubre, siguen quines siguen les circumstàncies, i que volen
fer-ho amb un acord. No obstant això, també va comunicar a Juncker que, llevat que es
torne a obrir l'Acord de Retirada i s'elimine el suport, no hi ha perspectives d'aqueix acord.
-L'endemà, el 28 d'agost, la reina d'Anglaterra suspén el Parlament Britànic a sol·licitud del
primer ministre Johnson. El Tribunal Suprem va declarar il·legal aqueixa maniobra i l’
Speaker de la Cambra dels Comuns va convocar ple per al dimecres 25 de setembre, data
en la qual també s'ha publicat un intercanvi de correspondència entre el secretari d'Estat
i el cap Negociador, Michel Barnier.

El 31 d'octubre es veu com una nova data límit incomplida. Abans, el dia 19, finalitza el
termini per a trobar un acord en el Parlament, i tot sembla indicar que Johnson haurà de
demanar a Brussel·les una nova extensió de l'article 50 del Tractat de Lisboa. El primer
ministre ha assegurat que no en sol·licitarà una pròrroga.

Segueix-nos
per
a
disposar
d'una
http://www.europedirect.gva.es/es/web/brexit

informació

actualitzada:
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IV.

NOTICIAS

 PLA DE COOPERACIÓ ENTRE EASO I FRONTEX (2019-2021)
El 18 de juliol, l'Oficina Europea de Suport a l'Asil (EASO) i l'Agència Europa de la Guàrdia de
Fronteres i Costes (Frontex) han enfortit la seua cooperació en diverses àrees com l'asil, control
de fronteres i gestió de la migració.
El Pla de cooperació cobreix el període 2019-2021 i segueix un Pla de cooperació anterior per als
anys 2017-2018. Aquest document versa sobre el treball conjunt en quatre àrees i algunes de les
activitats que es pretenen dur a terme són les següents:
1. Cooperació operativa: creació i implementació dels equips de suport a la gestió de la
migració; suport en els punts calents d'entrada a la Unió Europea;
2. Informació i anàlisi: cooperació en xarxes socials i monitoratge; intercanvi de dades;
realització d'enquestes a migrants nouvinguts; realització d'anàlisi sobre moviments
secundaris de migrants irregulars i sol·licitants d'asil;
3. Capacitat de desenvolupament: cooperació en l'àmbit de l'asil; avaluació de la
metodologia de l'asil;
4. Cooperació horitzontal: intercanvi i assistència tècnica entre les dues agències.
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Finalment, podem dir que ambdues agències han ajudat les autoritats nacionals en els punts
crítics i treballen juntes per a proporcionar una imatge situacional completa sobre els fluxos
migratoris cap a la Unió Europea i les persones que necessiten protecció internacional per a
ajudar les autoritats a estar millor preparades per a gestionar aquests fluxos. A més, en paraules
del director de Frontex, Fabrice Legger, “estem enfortint la col·laboració entre les nostres
agències, una pedra angular de la política migratòria europea”.

 REGISTRE ANTITERRORISTA (CTR) EN EUROJUST
L’1 de setembre de 2019, Eurojust ha introduït un Registre Antiterrorista (Counter-Terrorism
Register,CTR), l’objectiu del qual és enfortir la resposta judicial dels Estats membres a les
amenaces terroristes i millorar la seguretat dels ciutadans.
Contextualment, arran dels atacs terroristes a París i Saint-Denis (França) al novembre de 2015,
es van detectar immediatament vincles transfronterers entre sospitosos. Per tant, basant-se en
la Decisió 2005/671/JAI del Consell , s’ha constituït un registre amb el suport de la Comissió
Europea, el Comité Especial sobre Terrorisme del Parlament Europeu i el Coordinador
Antiterrorista de la UE.
1

La dimensió internacional i multilateral de la lluita contra el terrorisme i la importància de
compartir informació s’han fet patents en el nombre creixent de procediments judicials en curs
dels quals s’informa a Eurojust, que va ascendir a 580 en 2019.
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Centrant-nos en el Registre Antiterrorista, és una base de dades exclusiva d’àmbit de la UE per a
tota mena d’actes terroristes, incloent-hi no gihadistes i grups d’extrema dreta i esquerra
d’Europa. Així mateix, el CTR centralitza la informació judicial essencial amb la finalitat d’establir
vincles en procediments contra sospitosos de delictes de terrorisme. Per això, tots els Estats
membres podran usar el CTR i se’ls demanarà aquest mes que registren informació sobre
sospitosos i casos, complint sempre amb la protecció de dades. Eurojust gestiona el CTR a la
Haia les 24 hores del dia i proporciona un suport proactiu a les autoritats judicials nacionals.
Finalment, el llançament d’aquest Registre Antiterrorista implica un important avanç en la lluita
contra el terrorisme, que reafirma així la UE com a àrea de justícia i seguretat.

_____________________
1. DECISIÓ 2005/671/JAI DEL CONSELL de 20 de setembre de 2005, relativa a l’intercanvi
d’informació i a la cooperació sobre delictes de terrorisme.
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V.

CÚRIA

 OBLIGACIÓ DE LES OPERADORES DE TRANSMETRE
GRATUÏTAMENT LES DADES DE LOCALITZACIÓ DE LES PERSONES
QUE TELEFONEN AL SERVEI D’EMERGÈNCIA 112
En la seua sentència de data de 5 de setembre de 2019 en l’assumpte C-417/18. AW i
altres/Lietuvos valstybė, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (d’ara en avant, TJUE) ha
establit que les empreses de telecomunicacions han de transmetre de forma gratuïta a les
autoritats encarregades de tramitar les telefonades d’emergència al ‘‘112’’ la informació que
permeta localitzar la persona que telefona a aquest número, tot i que la telefonada es faça de
des d’un telèfon mòbil que no tinga targeta SIM.
Aquest cas respon a una petició de decisió prejudicial formulada pel Tribunal Regional
Contenciós Administratiu de Vílnius (Lituània). En el cas respecte al qual se suscita aquesta
petició, el 21 de setembre de 2013, ES, una jove de 17 anys, va ser segrestada, violada i cremada
viva en el maleter d’un automòbil. Quan estava tancada en aquest maleter, va telefonar unes deu
ocasions al número d’emergència ‘‘112’’per a demanar auxili. No obstant això, els sistemes del
Centre d’Atenció de telefonades d’Emergència no van mostrar el número del telèfon mòbil
utilitzat per ES. Com que no era possible determinar si el seu telèfon tenia targeta SIM ni per què
el seu número no era visible en el Centre d’Atenció de telefonades d’Emergència, finalment no es
va poder localitzar la jove.

AW i d’altres, propparents d’ES, van interposar aleshores un recurs davant del Tribunal
Contenciós Administratiu de Vílnius, a fi que es condemnara l’Estat lituà a indemnitzar els danys
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morals causats tant a ES, com a AW i d’altres. Com a argument central en el seu recurs, van
al·legar que la República de Lituània no va garantir l’adequada aplicació de l’article 26.5 de la
Directiva 2002/22, de 7 de març de 2002, relativa al servei universal i els drets dels usuaris en
relació amb les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques, també coneguda com a
Directiva servei universal. L’article 26.5 determina que els Estats membres hauran de vetlar
‘‘perquè les empreses pertinents oferisquen gratuïtament informació relativa a la ubicació de les
persones que efectuen telefonades a l’autoritat que tramite les telefonades i serveis
d’emergència tan prompte com la telefonada arribe a aquesta autoritat. Això s’aplicarà a totes
les telefonades al número únic europeu de telefonada d’emergència “112”. Segons els recurrents,
l’incompliment d’allò que s’estableix en aquest article va impossibilitar la transmissió
d’informació sobre la ubicació d’ES als serveis de policia, i aquests no van poder acudir a prestarli ajuda.
A la vista de les circumstàncies, el Tribunal Regional va decidir suspendre el procediment i
plantejar al TJUE una sèrie de qüestions prejudicials. Així, el Tribunal lituà va preguntar al TJUE
si l’article esmentat estableix l’obligació de facilitar informació relativa a la ubicació fins i tot quan
la telefonada s’haja fet des d’un telèfon mòbil sense targeta SIM i si els Estats membres disposen
de marge d’apreciació en la determinació de criteris per a la precisió i la fiabilitat de la informació
facilitada sobre la ubicació de les persones que efectuen telefonades al 112.
En la seua sentència, el TJUE ha recordat, en primer lloc, que del mateix tenor de la Directiva es
desprén que l’obligació de transmetre la informació relativa a la ubicació de la persona que fa la
telefonada s’aplica a “totes les telefonades al número únic europeu de telefonada
d’emergència”. La Directiva ha d’interpretar-se en el sentit que imposa una obligació als Estats
membres, sempre que siga tècnicament viable, de vetlar perquè les empreses oferisquen de
manera gratuïta informació relativa a la ubicació de les persones que telefonen a l’autoritat
encarregada de tramitar les telefonades i serveis d’emergència al número únic europeu de
telefonada d’emergència 112 tan prompte com la telefonada arribe a aquesta autoritat, fins i tot
quan la telefonada s’haja efectuat des d’un telèfon mòbil sense targeta SIM. Les telefonades
realitzades des d’un mòbil sense targeta SIM queden, per tant, dins de l’àmbit d’aplicació de la
Directiva.
Així mateix, el TJUE ha establit que, si bé els Estats membres disposen d’un cert marge
d’apreciació per a establir els criteris aplicables a la precisió i fiabilitat de la informació relativa a
la ubicació, aquest es troba limitat per la necessitat de garantir la utilitat de la informació
transmesa per a permetre una localització efectiva de la persona que realitza la telefonada i, per
tant, la intervenció dels serveis d’emergència. Atesa la seua especificitat, aquesta apreciació
correspon, tal com indica el TJUE, a l’òrgan jurisdiccional remitent.
Finalment, el TJUE també ha volgut matisar que el dret de la Unió ha de ser interpretat en el
sentit que, quan, conforme amb el dret intern d’un Estat membre, una relació de causalitat
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indirecta entre la infracció comesa per les autoritats nacionals i el mal patit es considere suficient
a l’efecte de generar la responsabilitat de l’Estat, el mateix ocorre quan entre una vulneració del
dret de la

Unió Europea, imputable a un Estat membre (desatendre la telefonada d’auxili per la
impossibilitat d’establir la ubicació d’ES) i el mal patit (mort i danys morals de les víctimes)
existeix una relació de causalitat. Aquesta relació ha de considerar-se suficient per a generar la
responsabilitat d’aquest Estat membre per tal vulneració del dret de la Unió.

 DRET A L’OBLIT. OBLIGATORIETAT D’ELIMINAR ENLLAÇOS EN ELS
MOTORS DE CERCA EXCLUSIVAMENT EUROPEUS
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (d’ara endavant, TJUE) en la sentència de 24 de
setembre de 2019, resol l’assumpte C-136/17 que té per objecte una petició plantejada pel
Conseil d’État (Consell d’Estat, actuant com a Tribunal Suprem Contenciós Administratiu de
França) sobre la interpretació de les normes de la Directiva 95/46/CE, relativa a la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades.
En concret, l’assumpte té l’origen en un recuers interposat per la Sra. GC i els Srs. AF, BH i ED
davant del Conseil d’État contra quatre decisions de la Comission nationale de l’informatique et
dones libertés, en les quals aquesta es negava a requerir a Google Inc. que retirara diversos
enllaços d’una llista de resultats obtinguda després d’una cerca efectuada a partir dels noms dels
recurrents.
En primer lloc, el TJUE afirma que està prohibit tractar dades personals que revelen l’origen racial
o ètnic, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques o la pertenença a
sindicats, així com el tractament de les dades relatives a la salut o a la sexualitat, llevat de
determinades excepcions i restriccions. No obstant això, el TJUE destaca que el gestor d’un
motor de cerca no és responsable que apareguen certes dades personals en una web publicada
per un tercer, sinó que és responsable únicament de crear un enllaç a aquesta pàgina, i sobretot,
de mostrar-lo en la llista de resultats en una cerca.
Per això, el TJUE conclou que el gestor d’un motor de cerca que reba una sol·licitud de retirada
d’un enllaç que dirigeix a una pàgina web en la qual es publiquen dades sensibles haurà de
comprovar, basant-se en tots els elements pertinents del cas concret i tenint en compte la
gravetat de la ingerència en els drets fonamentals de l’interessat respecte a la vida privada i a la
protecció de les dades personals, si la inclusió d’aquest enllaç en la llista de resultats obtinguda
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després d’una cerca efectuada a partir del nom de l’interessat és estrictament necessària per a
protegir la llibertat d’informació dels internautes potencialment interessats a accedir a aquesta
pàgina web per mitjà d’aquesta cerca.

En tercer lloc, en relació amb les pàgines web en les quals es publica informació judicial o penal
contra l’interessat, correspon al gestor d’un motor de cerca apreciar si l’interessat hi té dret
encara que la informació en qüestió ja no estiga vinculada al seu nom. Per a això, el gestor del
motor de cerca haurà de tindre en compte diverses circumstàncies, com la naturalesa i la
gravetat de la infracció en qüestió, el desenvolupament i el desenllaç d’aquest procediment, el
temps transcorregut, el paper exercit per l’interessat en la vida pública i el seu comportament en
el passat, l’interés del públic en el moment de la sol·licitud, el contingut i la forma de la publicació
i les repercussions d’aquesta en l’interessat.
Finalment, el TJUE conclou que el gestor d’un motor de cerca està obligat a estimar una
sol·licitud de retirada d’enllaços que dirigeixen a pàgines web en les quals figuren tals dades
quan aquestes es referisquen a una etapa anterior del procediment judicial de què es tracte i,
tenint en compte el desenvolupament d’aquest, ja no s’ajusten a la situació actual, en la mesura
en què es constate, en el marc de la comprovació dels motius d’interés públic importants als
quals es refereix l’article 8, apartat 4, d’aquesta Directiva que, a la llum del conjunt de
circumstàncies del cas concret, els drets fonamentals de l’interessat, garantits pels articles 7 i 8
de la Carta, prevalen sobre els dels internautes potencialment interessats, protegits per l’article
11 de la Carta.

 LA QUALIFICACIÓ D’UNA TREBALLADORA COM A ‘‘ESPECIALMENT
SENSIBLE A RISCOS DERIVATS DEL TREBALL’’ NO EQUIVAL A
DISCAPACITAT
En l’assumpte C-397/18, d’11 de setembre de 2019, la Sala primera del TJUE, s’ha pronunciat
sobre la qüestió prejudicial plantejada pel Jutjat social núm. 3 de Barcelona i que versa sobre la
interpretació de la Directiva 2000/78/CE, de 27 de novembre de 2000, relativa a l’establiment d’un
marc general per a la igualtat de tracte en el treball i l’ocupació.
El cas concerneix la situació laboral de DW, una treballadora de Nobel Plàstiques Ibérica SL, a la
qual se li va diagnosticar epicondilitis, lesió coneguda també com a colze del tenista i
caracteritzada per dolor en l’eminència òssia que es troba a la part lateral i externa de l’epífisi
inferior de l’húmer. Per això va ser reconeguda com a ‘‘treballadora especialment sensible als
riscos derivats del treball’’ d’acord amb l’article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals, situació que va mantindre des de llavors i per la qual l’empresa la
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va destinar a llocs amb menor requeriment físic. Tot i això, va continuar amb els mateixos
patiments i després de múltiples i successius reconeixements mèdics es continuava considerant
com a ‘‘apta amb limitacions’’. Durant aquest llarg procés, que va tindre lloc entre 2011 i 2016,
DW va

remetre diverses comunicacions al servei mèdic i a l’empresa en què reclamava l’adequació del
seu lloc de treball a la seua situació física.
Així mateix, durant diversos períodes a partir del 31 d’agost de 2016, DW es va trobar en situació
d’incapacitat temporal derivada d’accident de treball a causa de l’epicondilitis que patia. Al març
de 2017, mentre es trobava en situació d’incapacitat temporal, l’empresa li va notificar una carta
d’acomiadament per causes objectives, basant-se en causes econòmiques, tècniques,
productives i organitzatives. Davant d’aquesta situació, DW va interposar una demanda contra
l’acomiadament contra l’òrgan remitent, el Jutjat social núm. 3 de Barcelona, en què sol·licitava
la declaració de la nul·litat o subsidiàriament, la improcedència de l’acomiadament.
Per la seua banda, després de la interposició d’aquesta demanda, la Inspecció de Treball va
sancionar Nobel Plàstiques Ibérica SL assenyalant que l’empresa no havia realitzat les
actuacions d’adaptació del lloc de treball de DW per a assegurar la compatibilitat entre aquest i
la salut de la treballadora.
El Jutjat social va plantejar aleshores al TJUE si el concepte de ‘‘treballadors especialment
sensibles a determinats riscos’’ en el sentit de l’article esmentat de la Llei 31/1995, és assimilable
al concepte de ‘‘discapacitat’’ en el sentit de la Directiva 2000/78. L’òrgan remitent considera que
aquesta qüestió és fonamental per a determinar la nul·litat de l’acomiadament. Constitueix,
segons el parer del Jutjat, un requisit previ per a determinar, d’una banda, si els criteris de
selecció per a acomiadar a DW vulneren directament o indirectament el dret a la igualtat de
tracte de les persones amb discapacitat reconegut per la Directiva 2000/78 i, d’una altra, si
l’obligació de realitzar ajustos raonables que estableix l’article 5 d’aquesta Directiva exigeix que
no es prenguen en consideració els criteris de selecció relacionats amb la discapacitat de DW
aplicats per a procedir al seu acomiadament.
En la sentència, el TJUE ha establit que el mer fet de tindre la condició d’‘‘especialment sensible
als riscos derivats del treball’’, la qual no permet a la treballadora exercir certs llocs de treball, ja
que suposen un risc per a la seua pròpia salut o per a altres persones, no és equivalent, per si
mateix, amb el concepte de discapacitat. L’estat de salut de DW només estaria comprés en el
concepte de ‘‘discapacitat’’, en el sentit de la Directiva, en cas que aquest estat de salut implique
una limitació de la capacitat derivada, en particular, de malalties físiques, mentals o psíquiques
a llarg termini que, a l’interactuar amb diverses barreres, poden impedir la participació plena i
efectiva de la persona de què es tracte en la vida professional en igualtat de condicions amb els
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altres treballadors. El TJUE incideix que correspon a l’òrgan jurisdiccional nacional comprovar si
hi concorren aquests requisits i, en última instància, determinar si l’estat de salut de DW implica
efectivament una limitació inclosa en el concepte de discapacitat.

L’adopció de criteris de selecció per a acomiadar un treballador o treballadora amb discapacitat
pot suposar una diferència de tracte basada indirectament en la discapacitat, però perquè
aquest tracte puga ser considerat discriminatori l’empresa ha d’haver-se abstingut d’adoptar les
mesures adequades de condicionament del lloc de treball, d’acord amb l’article 5 de la Directiva
200/78, llevat que aquests ajustos no foren raonables per una excessiva càrrega per a l’empresa.
La denegació de l’establiment d’ajustos raonables suposa un motiu de discriminació indirecta, i
correspon al jutjat remitent verificar si les adaptacions van ser adequades i suficients. Si el jutjat,
en canvi, entenguera que les mesures adoptades sí que van ser adequades, no seria procedent
considerar que l’acomiadament basat en tals criteris constitueix una forma de discriminació
indirecta.

 L’IRPH, CLÀUSULA ABUSIVA?
Inicialment, aquesta remissió prejudicial en l’assumpte C-125/18 va ser dirigida al Tribunal de
Justícia pel Jutjat de primera instància núm. 38 de Barcelona, i versa sobre la interpretació de la
Directiva 93/13/CEE sobre les clàusules abusives en els contractes subscrits amb consumidors,
en particular de l’article 1, apartat 2, l’article 4, apartat 2, i els articles 5 i 8. La petició de decisió
prejudicial va ser plantejada en el marc d’una demanda presentada pel Sr. Marc Gómez del Moral
Guasch contra l’entitat bancària Bankia SA davant del Jutjat de primera instància núm. 38 de
Barcelona, en relació amb el caràcter suposadament abusiu d’una clàusula continguda en un
contracte de préstec hipotecari subscrit entre aquestes dues parts i que fixa el tipus d’interés
variable del préstec prenent com a valor de referència un dels índexs de referència de préstecs
hipotecaris (IRPH) oficials («clàusula controvertida»): l’IRPH Caixes (IRPH de les caixes d’estalvi).
Conforme a la jurisprudència del Tribunal Suprem espanyol, un índex legal, com l’IRPH, no pot
sotmetre’s a control judicial perquè es considera que no està comprés en l’àmbit d’aplicació de
la Directiva. No obstant això, segons el Jutjat de primera instància núm. 38 de Barcelona, cal
aplicar la Directiva a aquest cas perquè l’IRPH no havia d’aplicar-se ni imperativament ni
supletòriament, per la qual cosa l’entitat hauria pogut triar entre altres índexs de referència. A
més, aquest jutjat afirma que el client no va ser suficientment informat del contingut de la
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clàusula, per tant, aquesta no seria ni clara ni transparent, i incompliria així el que disposa la
Directiva.
Per tot això, després de la remissió d’aquesta qüestió al TJUE, l’Advocat General va presentar
unes conclusions el 10 de setembre de 2019, en què proposa al Tribunal de Justícia que, en la
seua futura sentència, declare, en primer lloc, que una clàusula contractual pactada entre
consumidor i professional, com la controvertida, que fixa un tipus d’interés prenent com a valor
de referència un dels sis índexs de referència oficials legals que poden ser aplicats per les entitats

de crèdit als préstecs hipotecaris amb tipus d’interés variable, no està exclosa de l’àmbit
d’aplicació de la Directiva.
Pel que fa a la primera qüestió prejudicial, l’Advocat General exposa que, si la clàusula
contractual reflecteix una disposició legal o reglamentària imperativa o supletòria, aquesta
clàusula no està subjecta a les disposicions de la Directiva. En canvi, si el jutge nacional considera
que la disposició en qüestió no obliga l’entitat bancària a triar un índex de referència oficial entre
els previstos per aquesta disposició, sinó que permet recórrer a altres índexs de referència, és
evident que una clàusula d’aquest tipus estaria compresa en l’àmbit d’aplicació de la Directiva
ementada.
En relació amb la normativa espanyola aplicable i vigent quan es va subscriure el contracte,
l’Advocat General considera que aquesta no exigia, en relació amb els préstecs a tipus d’interés
variable, que s’utilitzara un dels sis índexs de referència oficials, inclòs l’IRPH Caixes, sinó que
establia les condicions que havien de complir els «índexs o tipus de referència» per a poder ser
utilitzats per les entitats bancàries. Per tant, l’elecció de les parts contractants no havia
d’efectuar-se de manera imperativa entre els sis índexs de referència oficials previstos per la
Circular 8/1990 a entitats de Crèdit, sobre transparència de les operacions i protecció de la
clientela.
Per tant, segons l’Advocat General, Bankia podria haver definit el tipus d’interés variable d’una
altra manera, per exemple, l’euríbor. A més, l’Advocat General considera que la clàusula
controvertida està compresa en aquest àmbit d’aplicació, i que el seu caràcter potencialment
abusiu pot ser objecte d’un control jurisdiccional, i que no veu com un Estat membre podria
afirmar que una clàusula contractual no és abusiva en la mesura que aquesta clàusula reflecteix
una disposició imperativa el contingut de la qual és contrari a aquest efecte útil de la Directiva
europea esmentada més amunt.
Quant a la segona qüestió prejudicial, l’Advocat General proposa al Tribunal de Justícia que
declare que la Directiva s’oposa al fet que un òrgan jurisdiccional nacional puga aplicar aquesta
excepció per a abstindre’s d’apreciar el caràcter eventualment abusiu d’una clàusula com la
controvertida, redactada de manera clara i comprensible i referida a l’objecte principal del
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contracte, si aquesta excepció no ha sigut transposada en el seu ordenament jurídic pel
legislador nacional.
Finalment, l’Advocat General precisa els requisits que ha de reunir la informació que el
professional ha de facilitar al consumidor per a complir amb l’exigència de transparència d’una
clàusula contractual que fixa un tipus d’interés prenent com a valor de referència un índex de
referència legal com l’IRPH Caixes, la fórmula matemàtica de càlcul del qual resulta complexa i
poc transparent per a un consumidor mitjà.

Finalment, l’Advocat General conclou que correspon al jutge nacional, quan efectue el control
de la transparència de la clàusula controvertida, verificar, tenint en compte el conjunt de
circumstàncies que han envoltat la subscripció del contracte, d’una banda, si el contracte exposa
de manera transparent el mètode de càlcul del tipus d’interés, de manera que el consumidor
estiga en condicions de valorar, basant-se en criteris precisos i intel·ligibles, les conseqüències
econòmiques que se’n deriven per a ell i, d’altra banda, si aquest contracte compleix amb totes
les obligacions d’informació previstes en la normativa nacional.
Després de tot el que s’ha exposat, cal destacar que aquestes conclusions no són vinculants
respecte a la sentència final, que correspon emetre al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Per tant, la doctrina que predomina actualment és la fixada pel Tribunal Suprem.
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VI.

CONSULTES OBERTES

Consultes

Matèria

Inici

Fi

Rom produït en territoris francesos d’ultramar:
avaluació d’exempcions fiscals

Fiscalitat

12/07/2019

11/10/2019

Validació de l’aprenentatge no formal i
informal - avaluació

Educació i formació

07/08/2019

13/10/2019

Avaluació dels estàndards en màrqueting
(Regulació 1308/2013)

Agricultura
desenvolupament
rural

i

22/07/2019

14/10/2019

Estratègia Europea de Discapacitat 2010-20 avaluació

Ocupació i assumptes
socials

31/07/2019

23/10/2019

Vehicles al final de la seua vida útil: avaluació
de les normes de la UE

Medi ambient

06/08/2019

29/10/2019

Serveis d’informació fluvial en vies navegables

Transports

08/08/2019

31/10/2019

Associació entre la UE i Àfrica per a salut
(Programa Horitzó)

Investigació
innovació

i

11/09/2019

6/11/2019

Associació europea per a PIMES innovadores
(Programa Horitzó)

Investigació
innovació

i

11/09/2019

6/11/2019

Associació per a tecnologies digitals claus
(Programa Horitzó)

Economia i societats
digitals

11/09/2019

6/11/2019

Associació europea per a una regulació
integrada del trànsit aeri (Programa Horitzó)

Transports

11/09/2019

6/11/2019

Associació europea per al transport per
carretera segur i automatitzat (Programa
Horitzó)

Empresa i indústria,
Acció
pel
clima,
Energia, Transports

11/09/2019

6/11/2019

Associació europea per uns serveis i xarxes
intel·ligents (Programa Horitzó)

Economia i societats
digitals

11/09/2019

6/11/2019
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Consultes

Matèria

Inici

Fi

Associació europea per un hidrogen net
(Programa Horitzó)

Investigació
innovació

i

11/09/2019

6/11/2019

Associació europea per una aviació neta

Investigació
innovació

i

11/09/2019

6/11/2019

Investigació de mesurament - Aliança europea
de metrologia

Investigació
innovació

i

11/09/2019

6/11/2019

Associació europea per a la transformació del
sistema ferroviari (Programa Horitzó)

Transports

11/09/2019

6/11/2019

Associació europea per una Europa circular i
amb base biològica (Programa Horitzó)

Investigació
innovació

i

11/09/2019

6/11/2019

Associació europea sobre sanitat innovadora
(Programa Horitzó)

Investigació
innovació

i

04/09/2019

06/11/2019

Regles de subsidis estatals per a serveis socials
i de salut d’interés econòmic general
(avaluació)

Competència

31/07/2019

06/11/2019

Tarifes de terminació de telefonades de veu a
la UE (Eurorates)

Economia i societats
digitals

26/07/2019

08/11/2019

Equipament de ràdio connectat a internet i
equipament de ràdio portàtil

Mercat únic

09/08/2019

15/11/2019

Avaluació de sis Tractats de Lliure Comerç
Euro-Med

Comerç

04/09/2019

27/11/2019

Avaluació sobre la directiva relativa a la
informació anticipada de passatgers

Assumptes interns

10/09/2019

3/12/2019

Mobilitat urbana a la UE

Transports

11/09/2019

4/12/2019

Substàncies
perilloses
en
dispositius
electrònics - Avaluació de les restriccions

Medi ambient

13/09/2019

6/12/2019

ALERTA
EUROPA Nº 11 Nº 11
ALERTA
EUROPA
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