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AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE
RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE ÎN DOMENIUL
IDENTIFICĂRII ELECTRONICE ȘI AL SERVICIILOR DE ÎNCREDERE PENTRU TRANZACȚIILE
ELECTRONICE

La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat intenția sa de a se retrage din Uniune în
temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Prin urmare, cu excepția
cazului în care se stabilește o altă dată printr-un acord de retragere ratificat1, întreaga
legislație primară și secundară a Uniunii va înceta să se aplice Regatului Unit începând
cu data de 30 martie 2019, ora 00:00 (CET) (denumită în continuare „data retragerii”)2.
Regatul Unit va deveni în acel moment o „țară terță”3.
Pregătirea pentru retragere nu este o chestiune care prezintă interes doar pentru UE și
pentru autoritățile naționale, ci și pentru entitățile din sectorul privat.
Având în vedere gradul considerabil de incertitudine care există, în special în ceea ce
privește conținutul unui posibil acord de retragere, părților interesate, în special
furnizorilor de servicii de încredere, furnizorilor de sisteme de identificare electronică
notificate sau entităților care se bazează pe sisteme de identificare electronică notificate li
se amintesc consecințele juridice care vor trebui luate în considerare când Regatul Unit
va deveni o țară terță.
Sub rezerva eventualelor dispoziții tranzitorii care pot fi prevăzute într-un posibil acord
de retragere, Regatului Unit nu i se mai aplică, de la data retragerii, Regulamentul (UE)
nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile
electronice pe piața internă4 . Acest lucru are în special următoarele consecințe:

1

Sunt în curs de desfășurare negocieri cu Regatul Unit în vederea ajungerii la un acord de retragere.

2

În plus, în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul
European, de comun acord cu Regatul Unit, poate decide în unanimitate că tratatele încetează să se
aplice de la o dată ulterioară.

3

O țară terță este o țară care nu este membră a UE.

4

Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind
identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, JO
L 257, 28.8.2014, p. 73.

1.

SERVICIILE DE ÎNCREDERE

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, nu trebuie să se
aplice nicio restricție privind furnizarea de servicii de încredere pe teritoriul unui stat
membru de către un furnizor de servicii de încredere stabilit într-un alt stat membru, din
motive care se încadrează în domeniile reglementate de respectivul regulament. În
conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, „serviciile de încredere
calificate” nu pot fi furnizate decât de către furnizori de servicii de încredere stabiliți în
UE sau de către furnizor de servicii de încredere stabiliți într-o țară terță care a încheiat
un acord internațional cu UE privind recunoașterea serviciilor de încredere.
Începând cu data retragerii, furnizorii de servicii de încredere stabiliți în Regatul Unit vor
fi furnizori de servicii de încredere dintr-o țară terță, în sensul Regulamentului (UE)
nr. 910/2014 și nu vor beneficia de dispozițiile articolului 4 din Regulamentul (UE)
nr. 910/2014. În plus, serviciile de încredere furnizate de furnizorii de servicii de
încredere stabiliți în Regatul Unit nu vor fi considerate „servicii de încredere calificate”
în UE.
2.

SISTEMELE DE IDENTIFICARE ELECTRONICĂ

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, atunci când, pentru a
accesa un serviciu furnizat online de un organism din sectorul public dintr-un stat
membru, dreptul intern sau practica administrativă prevăd obligația unei identificări
electronice care utilizează un mijloc de identificare electronică și a unei autentificări,
mijloacele de identificare electronică emise într-un alt stat membru sunt recunoscute în
primul stat membru în scopul autentificării transfrontaliere pentru respectivului serviciu
online, cu condiția să fie îndeplinite anumite condiții prevăzute la articolul respectiv: în
special, mijloacele de identificare electronică emise în cadrul unui sistem de identificare
electronică inclus în lista publicată de Comisie în temeiul articolului 9 din Regulamentul
(UE) nr. 910/2014.
Începând cu data retragerii, sistemele de identificare electronică care este posibil să fi
fost notificate de Regatul Unit înainte de data retragerii în temeiul articolului 9 din
Regulamentul (UE) nr. 910/2014 nu vor mai fi recunoscute de statele membre ale UE-27
în temeiul articolului 6 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.
Site-ul internet al Comisiei privind serviciile de încredere și identificarea electronică
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/trust-services-and-eidentification)
oferă informații generale referitoare la Regulamentul (UE) nr. 910/2014. Aceste pagini
vor fi actualizate cu informații suplimentare dacă va fi necesar.
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