Brussel·les insta les empreses a
preparar-se pel Brexit, amb o sense acord,
a partir del 30 de març de 2019

Europa

La Comissió Europea va adoptar el passat 19 de juliol una Comunicació
en la qual exposa l’activitat en curs de preparació enfront de totes
les conseqüències de la retirada del Regne Unit (“Brexit”) de la Unió
Europea.
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El 30 de març de 2019, el Regne Unit abandonarà la
UE i passarà a ser un tercer país. Aquest fet tindrà
repercussions per als ciutadans, les empreses i les
administracions, tant del Regne Unit com de la UE,
repercussions que van des de la introducció de controls
a la frontera exterior de la UE amb el Regne Unit
fins a la validesa de les llicències, els certificats i les
autoritzacions expedits al Regne Unit i l’aplicació de
normes diferents a les transferències de dades.
El text presentat avui, en què s’insta els Estats membres
i als agents del sector privat al fet que accelerin
els preparatius, respon a la petició expressada el
mes passat pel Consell Europeu (article 50) que
s’intensifiqués la preparació a tots els nivells i en relació
amb tots els supòsits.
Tot i que la UE està treballant sense descans per arribar
a un acord que garanteixi una retirada ordenada, no
hi ha dubte que la retirada del Regne Unit causarà
pertorbacions -per exemple, en les cadenes de
subministrament de les empreses- hi hagi acord o no .
Com que no es té encara la certesa que, arribada

l’esmentada data, es disposi d’un acord de retirada
ratificat, ni se sap quines seran les implicacions del
mateix, els preparatius s’han encaminat a assegurar
que les institucions de la UE, els Estats membres i
els agents del sector privat estiguin preparats per a la
retirada del Regne Unit.
En qualsevol cas, fins i tot si s’arriba a un acord, el
Regne Unit deixarà de ser un Estat membre després
de la seva retirada, moment en què deixarà de gaudir
dels avantatges que corresponen als estats membres.
Per tant, la preparació per a la transformació del Regne
Unit en tercer país és de vital importància, fins i tot en
el cas que la UE i el Regne Unit arribin a un acord.
Dit això, la preparació per a la retirada del Regne Unit
no és únicament responsabilitat de les institucions de
la UE. Es tracta d’un esforç conjunt als nivells de la
UE, nacional i regional, en el qual també participen
els operadors econòmics i altres agents del sector
privat: tots els interessats han ara intensificar els
seus preparatius per a tots els escenaris i assumir la
responsabilitat que correspongui a la seva situació
específica.

El 29 de març de 2017, el Regne Unit va notificar al
Consell Europeu seva intenció de sortir de la Unió
Europea. Llevat que un acord de retirada ratificat
estableixi una altra data o que el Consell Europeu, de
conformitat amb l’article 50, apartat 3, del Tractat de
la Unió Europea i de comú acord amb el Regne Unit,
decideixi per unanimitat que els Tractats deixin d’aplicar
en una data posterior, tot el Dret primari i derivat de la
Unió deixarà d’aplicar al Regne Unit a partir del 30 de
març de 2019, a les 00.00 hores (hora central europea)
(la «data de retirada»).

Al llarg de l’any passat, la Comissió ha escrutat la totalitat del patrimoni de la Unió (corpus legislatiu de la UE)
per examinar si la retirada del Regne Unit requereix la
introducció d’algun canvi.

En aquest moment, el Regne Unit passarà a ser un
tercer país.

Com a part de la seva activitat de preparació, la Comissió també ha publicat més de 60 comunicacions sectorials per informar els ciutadans de les conseqüències
de la retirada del Regne Unit en absència de qualsevol
forma d’acord de retirada.

Europa

Context

Finalment, el 30 de març de 2019 com a molt tard, les
dues agències situades a Londres -la Agència Europea
de Medicaments i l’Autoritat Bancària Europea-així
com altres organismes amb seu al Regne Unit, com
el Centre de Supervisió de la Seguretat de Galileu,
sortiran d’aquest país i les tasques realitzades per les
autoritats britàniques tindran també de ser reassignades a altres països.
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Tant els diferents interessats com les autoritats nacionals i de la UE han de, per tant, preparar-se per dos
grans hipòtesis:
• Si l’Acord de retirada es ratifica abans del 30 de
març de 2019, el Dret de la UE deixarà d’aplicar
a l’i al Regne Unit l’1 de gener de 2021, és a dir,
transcorregut un període transitori de 21 mesos.
• Si l’Acord de retirada no es ratifica abans del 30 de
març de 2019, no hi haurà període transitori i el Dret
de la UE deixarà d’aplicar a l’i al Regne Unit a partir
del 30 de març de 2019. Aquesta hipòtesi es coneix
com «escenari sense acord» o «escenari límit».
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A aquest efecte, la Comissió ha adoptat (i adoptarà
sempre que sigui necessari) propostes legislatives
específiques i delimitades destinades a garantir que
les normes de la UE segueixin funcionant sense pertorbacions en la Unió de 27 consegüent a la retirada
del Regne Unit.

El treball de preparació de la Comissió és coordinat
per la Secretaria General de la Comissió.

