COMISIA EUROPEANĂ
DIRECȚIA GENERALĂ PIAȚĂ INTERNĂ, INDUSTRIE, ANTREPRENORIAT ȘI IMM-URI

Bruxelles, 21 iunie 2018

AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE
RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE ÎN DOMENIUL PROFESIILOR
REGLEMENTATE ȘI AL RECUNOAȘTERII CALIFICĂRILOR PROFESIONALE

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.
Având în vedere gradul considerabil de incertitudine care există, în special în ceea ce
privește conținutul unui eventual acord de retragere, tuturor persoanelor care doresc să
obțină recunoașterea calificărilor lor profesionale pentru a avea acces la o profesie
reglementată li se amintesc consecințele juridice care vor trebui luate în considerare la
momentul în care Regatul Unit va deveni o țară terță4.
Sub rezerva unor dispoziții tranzitorii care ar putea fi incluse într-un eventual acord de
retragere, de la data retragerii, normele UE în domeniul recunoașterii calificărilor
profesionale nu se mai aplică Regatului Unit. 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

Pentru procedurile de recunoaștere care sunt în curs la data retragerii, „Raportul comun al
negociatorilor Uniunii Europene și ai Guvernului Regatului Unit privind progresele înregistrate în
timpul primei etape a negocierilor purtate în temeiul articolului 50 din TUE privind retragerea
ordonată a Regatului Unit din Uniunea Europeană” prevede că, în privința persoanelor vizate de
raportul respectiv, aceste proceduri de recunoaștere vor fi finalizate în temeiul dreptului Uniunii
(punctul 32): https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-negotiators-european-unionand-united-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-unitedkingdoms-orderly-withdrawal-european-union_ro..
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Profesioniștii care doresc să aibă acces la o profesie reglementată sau să o exercite
într-un alt stat membru decât cel în care și-au obținut calificările pot invoca
Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale5 pentru a
obține recunoașterea calificărilor lor de către statul membru respectiv și pentru a-și
exercita profesia în acel stat membru.
Directiva 2005/36/CE se referă la cetățenii UE care dețin calificări obținute
într-unul sau în mai multe state membre ale UE. În anumite condiții și cu anumite
limitări, Directiva 2005/36/CE se referă, de asemenea, și la cetățenii UE care dețin
calificări obținute în țări terțe6. În schimb, recunoașterea calificărilor resortisanților
țărilor terțe, indiferent de locul în care acestea au fost obținute, nu este reglementată
de Directiva 2005/36/CE7.
Directiva 2005/36/CE prevede, de asemenea, un mecanism care permite
profesioniștilor stabiliți într-un stat membru să circule și să presteze servicii
profesionale reglementate într-un alt stat membru, temporar sau ocazional
(articolele 5-9 din Directiva 2005/36/CE). Prestarea unor astfel de servicii poate fi
condiționată de prezentarea în prealabil a unei declarații, dacă acest lucru este cerut
de statul membru gazdă. Se poate efectua, de asemenea, o verificare prealabilă a
calificărilor pentru un număr limitat de profesii și numai în cazul în care acest lucru
este necesar pentru a evita daune grave pentru sănătatea sau siguranța beneficiarilor
serviciului [articolul 7 alineatul (4) din Directiva 2005/36/CE].
Alte norme ale UE prevăd recunoașterea calificărilor profesionale pentru anumite
profesii reglementate, cum ar fi Directiva 2006/43/CE privind auditul legal al

5

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind
recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, p. 22).

6

Articolul 2 alineatul (2), articolul 3 alineatul (3) și articolul 10 litera (g) din Directiva 2005/36/CE.

7

Cu toate acestea, o serie de alte directive ale UE pot oferi posibilități limitate de recunoaștere unor
categorii specifice de resortisanți ai țărilor terțe, de exemplu Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului
European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților
țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb
de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (JO L 132, 21.5.2016, p. 21),
Directiva 2014/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind
condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării unui loc de muncă în
calitate de lucrători sezonieri (JO L 94, 28.3.2014, p. 375) și Directiva 2013/33/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de
protecție internațională (JO L 180, 29.6.2013, p. 96). Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European
și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le
îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională,
la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție
subsidiară și la conținutul protecției acordate (JO L 337, 20.12.2011, p. 9), Directiva 2009/50/CE a
Consiliului din 25 mai 2009 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe
pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate (JO L 155, 18.6.2009, p. 17), Directiva
2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 privind o procedură specială de admisie a
resortisanților țărilor terțe în scopul desfășurării unei activități de cercetare științifică (JO L 289,
3.11.2005, p. 15) și Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul
resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung (JO L 16, 23.1.2004, p. 44).
2

conturilor anuale și al conturilor consolidate8 sau Directiva 98/5/CE de facilitare a
exercitării cu caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul
decât cel în care s-a obținut calificarea9. Prezentul aviz nu se referă la recunoașterea
calificărilor profesionale în temeiul acestor alte norme10.
2.
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CALIFICĂRILOR PROFESIONALE RECUNOSCUTE ÎNAINTE DE

DATA RETRAGERII

Retragerea Regatului Unit nu aduce atingere deciziilor privind recunoașterea
calificărilor profesionale obținute în Regatul Unit care au fost adoptate de către un
stat membru al UE-27 în temeiul Directivei 2005/36/CE înainte de data retragerii.
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Începând cu data retragerii, resortisanții Regatului Unit vor fi resortisanți ai unei țări
terțe și, prin urmare, nu li se va mai aplica Directiva 2005/36/CE. În consecință:


recunoașterea calificărilor profesionale ale resortisanților din Regatul Unit
într-un stat membru al UE-27 va fi reglementată de politicile și normele
naționale ale statului membru respectiv, indiferent dacă aceste calificări ale
resortisanților Regatului Unit au fost obținute în Regatul Unit, într-o altă țară
terță sau într-un stat membru al UE-27;



prestarea temporară sau ocazională de servicii de către resortisanții Regatului
Unit într-un stat membru al UE-27, chiar dacă aceștia sunt deja stabiliți legal
într-un stat membru al UE-27, va fi reglementată de politicile și normele
naționale ale statului membru respectiv.

În ceea ce privește resortisanții UE-27, calificările obținute în Regatul Unit
(denumite în continuare „calificări profesionale obținute în UK”) începând cu data
8

Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal
al conturilor anuale și al conturilor consolidate (JO L 157, 9.6.2006, p. 87).

9

Directiva 98/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 de facilitare a
exercitării cu caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care s-a
obținut calificarea (JO L 77, 14.3.1998, p. 36).

10

Normele UE privind ocupațiile profesionale specifice sunt abordate în „Avizele către părțile
interesate” pentru diferite sectoare, de exemplu cu privire la mecanicii de locomotivă (a se vedea Aviz
către părțile interesate - Retragerea Regatului Unit și normele UE în domeniul transportului feroviar),
la personalul aeronautic, precum piloții și echipajul de cabină (a se vedea Aviz către părțile interesate Retragerea Regatului Unit și normele UE în domeniul siguranței aviației), la navigatori (a se vedea
Aviz către părțile interesate - Retragerea Regatului Unit și normele UE privind nivelul minim de
formare al navigatorilor și recunoașterea reciprocă a certificatelor navigatorilor), la conducătorii de
navă pe căile navigabile interioare (a se vedea Aviz către părțile interesate - Retragerea Regatului Unit
și normele UE în domeniul căilor navigabile interioare), la auditori (a se vedea Aviz către părțile
interesate - Retragerea Regatului Unit și normele UE în domeniul auditului legal) sau cu privire la
persoanele care lucrează în domeniul transportului rutier (a se vedea Aviz către părțile interesate Retragerea Regatului Unit și normele UE în domeniul transportului rutier; a se vedea, de asemenea,
Aviz către părțile interesate - Retragerea Regatului Unit și normele UE privind autorizațiile și
certificatele pentru transportatorii de animale vii, șoferi și însoțitori). Toate „Avizele către părțile
interesate” sunt disponibile la adresa: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_ro.
3

retragerii sunt calificări obținute într-o țară terță în sensul dreptului Uniunii.
Recunoașterea acestor calificări nu se mai înscrie în regimul de recunoaștere
prevăzut de Directiva 2005/36/CE (atât în privința cetățenilor UE, cât și a
resortisanților Regatului Unit). În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din
Directiva 2005/36/CE, recunoașterea va fi reglementată de politicile și normele
naționale din fiecare dintre cele 27 de state membre ale UE.
Resortisanții UE-27 care dețin calificări profesionale obținute în UK înainte de data
retragerii ar trebui să consulte autoritățile naționale relevante pentru a evalua dacă
este oportun să solicite, înainte de data retragerii, recunoașterea calificărilor
profesionale obținute în UK într-un stat membru al UE-27.

Site-ul web al Comisiei privind libera circulație a profesioniștilor oferă informații
generale privind aspectele legate de recunoaștere. (https://ec.europa.eu/growth/singlemarket/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_en) Aceste
pagini vor fi actualizate cu noi informații, dacă va fi necesar.
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