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Akordiorik gabeko Brexitak sortu lezakeen egoerari aurre egiteko 

kontingentzia-neurriak 
 
 

SARRERA  
 
2016ko ekainaren 23an egindako erreferendumean, britainiarrek erabaki zuten 
Europar Batasunetik ateratzea.  
 
EBren Tratatuak bi urteko epea ematen du EBk eta Erresuma Batuak irteera 
ordenatua segurtatzen duen akordio bat negoziatu dezaten. 
 
2018ko azaroan, negoziatzaileek Ateratze-akordio baten testu bat adostu zuten. 
Testu horrek neurri multzo bat aurreikusten du EBtik ateratzeko prozesu ordenatua 
bermatzeko, eta bereziki jorratzen ditu herritarren eskubideak, finantza-likidazioa 
eta Irlandako mugaren gaia.  
 
Testua 2019ko martxoa baino lehen berretsi behar zuten EBk eta Erresuma 
Batuak, baina, ezaguna denez, barneko zirkunstantzia politikoen eraginez, azken 
horrek ez du oraindik ere akordioa berretsi. 
 
Horren ondorioz, hasierako bi urteko epea zenbait aldiz luzatu da, eta gaur egun 
indarrean dago 2019ko urriaren 31ra arte adostutako luzapena.  
 
Testuinguru horretan, aukera guztiak daude irekita:   
 

 Erresuma Batuak luzapen berri bat eskatzea -2019ko urriaren 31 baino 
lehen- eta Europar Kontseiluak eskaria onartzea –Akordio berri bat 
negoziatzeko edo orain dagoena berresteko.  

 Erresuma Batuak Ateratze-akordioa onartzea egun hori iritsi baino lehen; 
hori gertatuz gero, bertan aurreikusitako neurriak eta bermeak aplikatuko 
lirateke. 

 Aurreko aukeren ordez, akordiorik gabeko irteera bortitza gertatzea. 
Kasu horretan, Erresuma Batua hirugarren herrialde bat izatera 
pasatuko litzateke, horrek herritar eta enpresentzako ekarriko lituzkeen 
ondorio guztiekin. 

 
Gaur egun, ezin zehaztu daiteke zer-nolakoa izango den 2019ko urriaren 31ren 
osteko egoera. Nolanahi ere, Akordiorik gabeko Irteera gertatuz gero, azpimarratu 
behar da kontingentzia-planak abiatu beharko direla Brexit kaotiko bat saihesteko 
eta muturreko eszenarioak sortuko lituzkeen kalteak eta inpaktua murrizteko.  
 
EUROPAR BATASUNAK AURREIKUSITAKO NEURRIAK 
 
2019ko irailean, EBk azken deialdia egin die Estatu kideei Akordiorik gabeko 
irteerak maila guztietan sortuko lituzkeen ondorioei aurre egiteko prestatze-lanak 
areagotu ditzaten.  
 



 
 

Europako Batzordea, berriz, bere Kontingentziako ekintza-plana inplementatzeko 
lanean ari da. 
 
Orain arte, Europako Batzordeak 6 komunikazio onartu ditu akordiorik gabeko 
Brexiterako prestatzeari buruz: 
 

 2018.07.19ko Komunikazioa1: Batzordeak azpimarratzen du zein den 
prestatze-neurrien eta kontingentzia-neurri edo –planen artean dagoen 
desberdintasuna, alegia: lehenengoak beharrezkoak dira britainiarrak EBtik 
ateratzen direnerako (akordioarekin edo akordioarik gabe); bigarrenek, 
berriz, Erresuma Batua EBtik akordiorik gabe –eta, hortaz, trantsizio-aldirik 
gabe- ateratzearen ondorioak arindu nahi dituzte. 

 
 2018.11.13ko Komunikazioa2: Kontingentzia-neurrietan zentratzen da. 

Definitzen ditu horrelako neurriak gidatu behar dituzten printzipioak, eta 
jarduera espezifikoa behar duten arloak identifikatzen ditu: herritarrak, 
finantza-zerbitzuak, aire-garraioa, errepide-garraioa, aduanak, betekizun 
sanitario eta fitosanitarioak, datu pertsonalak, eta EBren klimari buruzko 
politikak. 

 
 2018.12.19ko Komunikazioa3: Kontingentzia-neurriak sakontzen ditu. 14 

neurri biltzen dituen pakete bat onartzen du arlo jakin batzuetarako, alegia, 
akordiorik egongo ez balitz EB-27ko herritar eta enpresei gorabehera larriak 
sortuko lizkieketen arloetarako. Estatu kideei gomendatzen die neurriak 
hartzea, besteak beste arlo hauetan: herritarrak (bizilekua eta gizarte-
segurantza), finantza-zerbitzuak, aire-garraioa, errepide-garraioa, aduanak 
eta esportazioa, eta klimari buruzko politika. Akordiorik gabeko Brexitak 
zenbait arlotan izango lituzkeen ondorioei buruzko galdera eta erantzunen 
galdetegi bat sartzen du barne. 

 
 2018.04.10eko Komunikazioa4: Kontingentzia-ahaleginen beharra izan 

duten funtsezko arloetan kontzentratzen da, hala nola herritarren 
eskubideak (gizarte-segurantza, bizilekurako eta lekuz aldatzeko 
eskubideak), garraioa (oinarrizko konektibitatea eta segurtasuna), 
lankidetza polizial eta judiziala, EBk Erresuma Batuarekin izango dituen 
kanpo-muga berrien kudeaketa, arrantza, eta EBren aurrekontua. Gainera, 
zenbait orientabide ezartzen ditu akordiorik gabeko irteeraren osteko 
ikuspegi koordinatu baterako, bost funtsezko arlotan: herritarren bizileku-
eskubideak eta gizarte-segurantzaren eremuko eskubideak; zigor-arloko 
lankidetza polizial eta judiziala; sendagaiak eta material sanitarioa; arrantza-
jarduerak; eta datuen babesa. 

 
 2019.06.11ko Komunikazioa5: Banan-banan aztertu ondoren, Batzordeak 

ondorioztatu du ez dela beharrezkoa EBko inolako legegintza-neurriren 
oinarria aldatzea, zeren guztiek jarraitzen baitute egokiak izaten euren 
helburuetarako. Gainera, xehetasunak eskaintzen ditu EB-27k egindako 
prestatze-lan mardularen inguruan, besteak beste arlo hauetan: herritarren 

                                                            

1
 https://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0556R(01)&from=EN  
2
 https://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0880&from=ES  
3
 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM‐2018‐890‐F1‐ES‐MAIN‐PART‐1.PDF 
4
 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/com2019_195_final_es_0.pdf  
5
 https://eur‐lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:40eadc58‐8dc8‐11e9‐9369‐01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF  



 
 

bizileku-eskubideak eta gizarte-segurantzaren eremuko eskubideak, 
aduanak eta zergak, garraioa, arrantza, finantza-zerbitzuak, sendagaiak, 
produktu sanitarioak eta substantzia kimikoak. 

 
 2019.09.04ko Komunikazioa6: Batzordeak deialdia egiten die berriro alderdi 

interesatu guztiei, akordiorik gabeko irteerak sortuko lukeen eszenariorako 
prestatu daitezen. Kontrol-zerrenda zehatz bat argitaratzen du Erresuma 
Batuarekin merkataritza-tratuak dituzten enpresei euren azken prestaketak 
egiten laguntzeko. Gainera, doikuntza tekniko espezifikoak proposatzen ditu 
garraiorako eta arrantza-jardueretarako. Bukatzeko, proposatzen du 
Europako Elkartasun Funtsa eta Globalizaziora Egokitzeko Europar Funtsa 
enpresen, langileen eta akordiorik gabeko irteerak gehien kaltetuko 
lituzkeen Estatu kideen esku jarri daitezela.  

 
Batzordearen arabera, kontingentzia-neurriek ezin izango dute inola ere saihestu 
akordiorik ezaren inpaktu globala, baina bai arindu lezakete. Halaber, ez dute 
konpentsatuko alderdi interesatuen prestakuntza falta, ez dituzte EBri atxikitzearen 
abantailak osorik birsortuko, ezta balizko trantsizio-aldiaren (Atertzeko akordioan 
aurreikusitakoa) baldintzak ere.  
 
Kontingentzia-neurrien ezaugarriak honako hauek dira: 

 EBren oinarrizko interesak nahitaez babestea eskatzen duten eremu 
espezifikoetara mugatzen dira, prestatze-neurriak berez aski ez diren 
kasuetan.  

 Oro har, aldi baterako izaera eta irismen mugatua izango dituzte, eta modu 
unilateralean hartuko dira; beraz, EBk edozein unetan errebokatu ahal 
izango lituzke.  

 Estatu kideekiko elkarrizketa hartuko dute kontuan, eta jadanik hartutako 
prestatze-neurrien osagarriak dira. 

 Tratatuek ezarritako eskumen-banaketa errespetatuz hartu behar dira, eta 
baita EBren barneko subsidiariotasun printzipioa ere errespetatuz.  

 
ESPAINIAR GOBERNUAK AURREIKUSITAKO NEURRIAK 
 
Martxoaren 1ean, 5/2019 Errege Lege-dekretua7 onartu zen, helburu honekin: 
espainiar legedia egokitzeko neurriak jasotzea, akordiorik gabeko irteeraren 
ondorioei aurre egiteko. Arau-neurri nazionalak dira, EBk hartutako neurriak 
osatzen dituztenak. 
 
Aldi baterako izaera dute, eta helburutzat hartzen dute Erresuma Batua hirugarren 
estatu bihurtzetik ondorioztatzen den egoera berrirako bidea erraztea. Hain asmoa 
ez da Erresuma Batuarekin etorkizunean egongo den harremana ezartzea, eta 
haien indarraldia amaituko da kasu bakoitzean adierazitako epea igarotzen 
denean, edo hori baino lehen, baldin eta Erresuma Batuarekiko harremanak modu 
iraunkorrean arautu behar dituzten tresnak onartzen badira, dela modu bilateralean 
dela Europa mailan, dagokion arabera. 
 

                                                            

6
 https://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0394  
7
 https://boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE‐A‐2019‐2976.pdf  



 
 

Aldi baterako neurriak dira, eta haien iraupena elkarrekikotasunean oinarritzen da, 
hau da, baldintza da Erresuma Batuak tratamendu baliokidea ematea. Hori helburu 
horrekin sortutako mekanismoen bidez egiaztatuko da. 
 
Edukiari dagokionez, Errege Lege-dekretua bi kontzepturen inguruan egituratzen 
da, funtsean: herritarrak eta jarduera ekonomikoak. Dena dela, lankidetza polizial 
eta judizialerako arauak ere aurreikusten ditu, ateratzeko egunaren aurretik 
hasitako prozedurei dagokienez. 
 
Herritarrei dagokienez, kontingentzia-neurriak hartzen dira gai hauen inguruan: 
bizilekua; mugaz gaindiko langileak; lanbide eta enplegu publikora sartzea eta hor 
aritzea; lekuz aldatutako langileak; gizarte-segurantza; asistentzia sanitarioa; eta 
unibertsitaterako sarbidea. 
 
Jarduera ekonomikoen eremuan, berriz, gai hauei buruzko neurriak hartzen dira: 
finantza-zerbitzuak, aduanak, kontratazio publikoa, baimen eta lizentziak: gidatzeko 
baimenak, defentsako eta erabilera bikoitzeko materiala, arma eta lehergailuak, eta 
lehorreko garraioa. 
 
NEURRI ESPEZIFIKOAK  
 
Bizilekua 
 
Ateratze-akordioa berresten ez bada, Erresuma Batuan bizi diren EBko herritarrek 
galduko lukete EBren zirkulazio libreari buruzko araudiaren babesa. EBn bizi diren 
Erresuma Batuko nazionalak, berriz, hirugarren herrialdeetako nazionalei 
aplikatzen zaizkien arau orokorren mende egongo lirateke ateratze-egunetik 
aurrera. Horrek eragina izango luke gaur egun bizi diren lekuan bizitzeko eta lan 
egiteko eskubidean, eta baita gizarte-segurantzaren alorrean orain duten babesean 
ere.  
 
Batzordeak argi utzi du, sistematikoki, herritarren babesa lehentasunezkoa dela, 
bai Erresuma Batuan bizi diren EBko herritarrena eta bai EBn bizi diren Erresuma 
Batuko herritarrena.  
 
Horregatik, planteamendu eskuzabala hartzeko eskatu die Estatu kideei, euren 
lurraldean orain bizi diren Erresuma Batuko nazionalei dagokienez.  
 
Azaroko Komunikazioan, Batzordeak ontzat eman zituen May Lehen ministroak 
eskainitako bermeak, alegia, akordiorik gabeko irteerarik gertatuz gero ere EBko 
herritarren eskubideak modu berean babestuko zirela Erresuma Batuan. 
Batzordeak espero du berme hori laster formalizatuko dela, herritarrek eskatu ahal 
izaten dezaten. 
 
EBren neurriak 
 
Iraupen luzeko egonaldietarako (gehienez 90 egun 180 eguneko aldi batean), 
Batzordeak Erregelamendu bat onartu zuen, Erresuma Batuko nazionalei bisa 
eskatzeko betebeharra kenduko ziona, baldin eta EBko herritarrak ere Erresuma 
Batuko bisa eskatzeko betebeharretik salbuetsita badaude.  
 



 
 

EBko Estatu batean 90 egunez baino gehiagoz bizi nahi duten hirugarren 
herrialdeetako nazionalek –egonaldiaren xedea zeinahi delarik ere- bizileku-
baimena eskuratu behar dute migrazio-agintaritza nazionaletatik, edo iraupen 
luzeko bisa bat. Batasunaren araudiarekin bat etorriz, EBko Estatu batek iraupen 
luzeko egoiliar-estatutua eman behar die hirugarren herrialdeetako nazionalei, 
baldin eta Estatu kide horretan modu legalean bizi izan badira bost urteko aldi 
batez, betiere baldintza jakin batzuk betetzen badira. 
 
Testuinguru horretan, bere abenduko komunikazioan, Batzordeak eskari hauek 
egin zizkien Estatu kideei:  
 

 Neurriak hartu ditzatela, Batasunaren Zuzenbidearekin bat etorriz, ateratze-
egunean Estatu kide batean legalki bizi diren Erresuma Batuko nazional 
guztiek Estatu kide horretako egoiliar legalen izaera mantendu dezaten, 
etenik gabe;  

 Prest egon daitezela bizileku-baimenak emateko Erresuma Batuko 
nazionalei, egonaldi legalaren eta lan egiteko eskubidearen froga gisa. 
Estatu kideei eskatu zien, batez ere herritar kopuru handiena hartzen 
dutenei, planteamendu pragmatiko bat hartu dezatela, Batasunaren 
Zuzenbidearekin bat etorriz, aldi baterako bizileku-dokumentuak 
ematerakoan, behin betiko bizileku-baimenak eman ahal izan arte (zenbait 
aukera tekniko erabil daitezke, hala nola legegintza-neurri nazionalak, aldi 
baterako dokumentuak ematea, edo lehendik existitzen ziren dokumentuak 
aitortzea, Estatu kide bakoitzaren egoera espezifikoari erantzuteko). 

 Beharrezkoak diren neurri legegile eta administratiboak hartu ditzatela aldi 
baterako bizileku-dokumentuak emateko ateratze-egunaren aurretik, eta 
behin betiko bizileku-baimenen eskariak tramitatu ditzatela, eredu 
uniformean, hemendik 2019ko amaierara. 

 
Hala, EB-27ko Estatu kideek kontingentzia-neurriak hartu dituzte Erresuma Batuko 
nazionalek eta haien senideek -EBko herritarrak ez direnek- legalki bizitzen jarraitu 
ahal izan dezaten akordiorik gabeko irteeraren ondo-ondoko aldian.   
 
Nahiz eta Batzordeak EB-27ko Estatuekin lan egin duen ikuspegi global koherente 
bat bermatzeko, nazio mailan nolabaiteko malgutasuna onartu behar dela aitortzen 
du. Batzordeak bizileku-eskubideei buruzko kontingentzia-neurri guztien ikuspegi 
orokor eguneratu bat eskaintzen du Brexiterako prestatzeko webgunean. 
https://ec.europa.eu/info/files/overview-table-residence-rights-uk-nationals-eu27-
member-states_es  
 
Espainiar Gobernuaren neurriak 
 
Errege Lege-dekretuaren II. kapituluak Erresuma Batua Europar Batasunetik 
akordiorik gabe ateraz gero herritarren arloan urgentziaz hartu beharko liratekeen 
xedapenak biltzen ditu. Xedapen horien bitartez saihesten dira ateratze-dataren 
aurretik zirkulazio librerako eskubidea erabili duten Erresuma Batuko herritar 
nazionalei horrelako irteera batek sortuko lizkiekeen ondorio kaltegarrienak.   
 
Era horretan, Erresuma Batua akordiorik gabe ateraz gero, herritarren eskubideak 
babestuta geratzen dira eta segurtasun juridiko osoa bermatzen zaie. 
 



 
 

II. kapitulu honetako 1. Atalak Estatuan bizi diren Erresuma Batuko nazionalen eta 
haien senideen egonaldia eta lana arautzen ditu. 
 
Xedapen horiek urgentziaz onartu behar dira, zeren eta, akordiorik gabeko irteera 
gertatuz gero, eta egun batetik bestera, Erresuma Batuko nazionalak eta haien 
senideak hirugarren herrialdeetako nazional bihurtuko lirateke, migrazioaren 
ikuspuntutik; beraz, hortik aurrera ez lirateke egongo Batasunaren herritarren 
Erregimenean sartuta, baizik eta Atzerritarren Erregimen Orokorrean, horretarako 
beharrezkoa den dokumentazioa eduki gabe.  
 
Gerora sortutako irregulartasun-egoera bat saihesteko xedez, ad hoc erregimen 
bat sortu da Estatuan ateratze-egunaren aurretik bizi diren Erresuma Batuko 
nazionalentzat eta haien senideentzat, hirugarren herrialdeetako herritar gisa izan 
behar duten dokumentazioa eskuratu dezaten (aldi baterako erregimena). 
 
Dokumentazio hori eskuratzeko eskaria hogeita bat hilabeteko epean aurkeztu 
beharko da, Erresuma Batua Europar Batasunetik akordiorik gabe ateratzen den 
egunetik kontatuta; eskaria aurkeztu dezakete bai Batasuneko erregistro-ziurtagiria 
edo Batasuneko herritarren senideen bizileku-txartela zutenek eta bai horrelakorik 
ez izan arren ateratze-egunaren aurretik Estatuan bizi zirela egiaztatu dezaketen 
pertsonek. 
 
Egun horretara arte, erregistro-ziurtagiriek eta senide-txartelek baliozkotasuna 
izaten jarraituko dute, dokumentu berriek ordezten dituzten arte. Gainera, ateratze-
egunaren aurretik Estatuan bizi ziren Erresuma Batuko nazionalen eta haien 
senideen segurtasun juridikoa bermatzeko xedez, EB ziurtagiriak edo EBko 
herritarren senide-txartelak izanik zein izan gabe, berresten da Estatuan legalki 
bizitzen jarraitzen dutela. 
 
Halaber, Errege Lege-dekretuak arautzen ditu iraupen luzeko bizileku-baimena 
lortzeko betekizunak Estatuan bizi diren Erresuma Batuko nazionalentzat eta haien 
senideentzat, espainiar lurraldean gutxienez bost urtez legalki eta etengabe bizi 
izan direnen kasuan. 
 
Espainiar Gobernuak aurreikusitako bi erregimenei buruz emandako datuak: 
 
Erregimen iragankorra: Britainiarren erregistroa EBko egoiliar gisa. 
 

 Erregistro-ziurtagiria: Eskariak erritmo onean doaz. Gaur egun ez dago 
inolako arazorik hitzordua lortzeko. Espero da ahalik eta britainiar kopururik 
handiena ateratze-eguna iritsi aurretik erregistratzea, zeren horrela 
erraztuko baita ANTa (TIE) geroago lortzeko tramitea. 

 2019ko urtarrilaren 1etik 2019ko abuztuaren 31ra bitartean, britainiar 
herritarren 32.416 erregistro-ziurtagiri eman dira guztira; ateratze-egunaren 
osteko 21 hilabeteetan, horiek izango dira mugak pasatzeko baliozkotasuna 
izango duten dokumentuak. 

 Kasu horretan, beharrezkoa izan da atzerritarren bulegoetako baliabide 
pertsonal eta materialak indartzea. 

 
Behin betiko erregimena: Atzerritarren Nortasun Txartela (ANT edo TIE) 
 



 
 

 Aldi iragankorra bukatzen denean, britainiar nazionalek eta haien senideek 
ANTa eskatu beharko dute 2020ko abenduaren 31 baino lehen. Dokumentu 
horrek egiaztatuko du, behin betiko, Espainian legalki bizi direla.   

 Gaur egun erregistro-zereginetan aritzen den pertsonala ANTak 
tramitatzera pasatuko da, jaso beharreko prestakuntza jaso ondoren. 

 
 
Pasaporteak aireportu, portu eta lurreko mugetan kontrolatzeari dagokionez. 
 

 Erresuma Batua Europar Batasunetik ateratzeak kontrol zorrotzagoak 
aplikatzera eramango du, pasaporteak zigilatzea barne sartuta. 

 
 Prestakuntza-ikastaroak eman dira, eta aurreikusita dago Ezkutuko 

Immigrazioari Erantzuteko Brigadako (BRIC) pertsonal gehiago bidaltzea 
zirkulazio gehiago izango dituzten muga-postuetara. 

 
 Bidaiariak jatorri eta hegaldi moten arabera kanalizatzea ahalbidetzen duten 

elementu mugikorrak aldatu dira; horren eraginez, beharrezkoa den 
lekuetan, ABC sistemak egokitu beharko lirateke britainiar herritarrek 
erabiltzen jarraitu ahal izan ditzaten; horrekin batera, zigilatzea barne 
hartzen duen eskuko kontrol-fase osagarri bat egongo da. 

 
Eusko Jaurlaritzaren neurriak  
 
Eusko Jaurlaritzak laguntzak eskaintzen ditu itzultzea desiratzen duten kanpoan 
bizilekua duten pertsonentzat. 
 
Laguntza horiek Euskal Herriko Autonomia-Estatutuaren arabera (7.2 artikulua) eta 
8/94 Legearen, Euskal Autonomi Elkarteaz Kanpoko Gizatalde eta Etxeekiko 
Harremanetarakoaren arabera (3. eta 11. Atalak) honokoak dira: 
 

 Osasun-asistentzia laguntzak, aldez aurretik Euskal Autonomia Erkidegoan 
bizi izan direla egiaztatu beharrik izan gabe. 

 Gizarte-laguntzak, Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta (RGI) barne, aldez 
aurretik Euskal Autonomia Erkidegoan bizi izan direla egiaztatu beharrik 
izan gabe. 

 Gizarte-laguntzako etxebizitzak banatzeko deialdietan parte hartzea, aldez 
aurretik Euskal Autonomia Erkidegoan bizi izan direla egiaztatu beharrik 
izan gabe. 

 
Baina, horretarako guztirako baldintza hauek bete beharko dituzte: 

1. Atzerria emigratu aurretik, azken administrazio-egoitza Euskal 
Autonomia Erkidegoko udalerri batean izan. 

2. Espainiar naziotasunari eutsi behar diote. 
3. Estatutik kanpo bizi izan gutxienez hiru urte, modu jarraitu batean eta 

justu itzuli aurretik.  
4. Itzuli eta gero beren bizilekua Euskal Autonomia Erkidegoan ezarri. 

 
 
 
 


