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EXPUNERE DE MOTIVE
1.

CONTEXTUL I OBIECTIVUL PROPUNERII

1.1.

Contextul general

Mobilitatea profesioni tilor califica i este sc zut în Uniunea European . Cu toate acestea, se
pare c exist un poten ial important neexploatat pentru mobilitate: în conformitate cu un
sondaj Eurobarometru efectuat în 20101, 28 % dintre cet enii UE se gândesc s lucreze în
str in tate. Recunoa terea calific rilor profesionale este esen ial pentru ca libert ile
fundamentale ale pie ei interne s func ioneze efectiv pentru cet enii UE. În acela i timp,
mobilitatea nu ar trebui s fie în detrimentul consumatorilor i în special al pacien ilor care
a teapt competen e lingvistice adecvate din partea cadrelor medicale. În plus, poten ialul
unei mai mari integr ri a pie ei serviciilor r mâne neexploatat în domeniul serviciilor
profesionale; în timp ce Directiva din 2006 privind serviciile2 a oferit noi oportunit i,
accentul principal din Directiva din 2005 privind recunoa terea calific rilor profesionale3 a
fost pus pe consolidarea a 15 directive existente într-un singur instrument.
Modernizarea Directivei ar r spunde i necesit ilor statelor membre care se confrunt cu un
deficit în continu cre tere de for de munc calificat . Mobilitatea cet enilor UE în cadrul
pie ei unice este, în acest sens, un aspect important. Nu numai c penuria de for de munc
va continua în viitor, dar ea este a teptat s creasc în special în sectorul s n t ii, în sectorul
educa iei i, de asemenea, în sectoarele de cre tere, precum construc iile i serviciile pentru
întreprinderi.
În strategia sa pentru o cre tere inteligent , durabil i favorabil incluziunii (Europa 2020),
Comisia a subliniat deja necesitatea de a promova mobilitatea în interiorul UE. Agenda pentru
noi competen e i locuri de munc 4 a avertizat c dezechilibrele pie ei muncii din UE persist
i c poten ialul mobilit ii for ei de munc nu este suficient exploatat. Raportul privind
cet enia5 din 2010 a subliniat i el necesitatea moderniz rii în acest domeniu în interesul
cet enilor UE.
În analiza sa anual a cre terii pentru 2011 i 20126 i în Actul privind pia a unic 7, Comisia a
identificat recunoa terea calific rilor profesionale drept un aspect major. Actul privind pia a
unic a subliniat necesitatea moderniz rii cadrului existent ca parte a celor dou sprezece
pârghii pentru stimularea cre terii i înt rirea încrederii în rândul cet enilor. La 23 octombrie
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2011, Consiliul European8 a invitat institu iile s întreprind toate eforturile pentru a ajunge la
un acord politic cu privire la aceste 12 ini iative în Actul privind pia a unic , inclusiv privind
o propunere a Comisiei de modernizare a prezentei directive. Parlamentul European a cerut,
de asemenea, m suri urgente în raportul s u din 15 noiembrie 20119.
1.2.

Obiectivul propunerii

Comisia nu propune o nou directiv ci o modernizare bine direc ionat a dispozi iilor
existente orientat c tre urm toarele obiective:
reducerea complexit ii procedurilor prin intermediul unui card profesional european
care ar continua s exploateze avantajele sistemului de informare al pie ei interne
(IMI) care s-a bucurat deja de succes (a se vedea sec iunea 4.1);
reformarea normelor generale pentru stabilirea în alt stat membru sau mutarea
temporar (a se vedea sec iunile 4.2., 4.3 i 4.4.);
modernizarea sistemului de recunoa tere automat , mai ales pentru asistente
medicale, moa e, farmaci ti i arhitec i (a se vedea sec iunile 4.5, 4.6 i 4.7);
oferirea unui cadru juridic în directiv pentru profesioni tii par ial califica i i pentru
notari (a se vedea sec iunea 4.8);
clarificarea m surilor de salvgardare pentru pacien i, ale c ror preocup ri cu privire
la competen ele lingvistice i riscurile de malpraxis ar trebui s se reflecte mai bine
în cadrul juridic (a se vedea sec iunea 4.9.);
crearea obliga iei legale de furnizare de informa ii u or de utilizat i orientate pe
con inut privind normele care reglementeaz recunoa terea calific rilor, bazate pe
facilit i cuprinz toare de guvernare electronic pentru întregul proces de
recunoa tere (a se vedea sec iunea 4.10);
lansarea unui exerci iu de examinare sistematic i evaluare reciproc pentru toate
profesiile reglementate în statele membre (a se vedea sec iunea 4.11).
2.

REZULTATELE CONSULT RILOR CU P R ILE INTERESATE I ALE
EVALU RII IMPACTULUI

Ini iativa este rezultatul unei evalu ri ex-post a directivei, precum i a unor ample consult ri
cu toate principalele p r i interesate, inclusiv autorit ile competente, organiza iile
profesionale, institu iile academice i cet enii.
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2.1.

Evaluare

Evaluarea ex-post s-a realizat în perioada martie 2010-mai 2011. Comisia European a
contactat autorit ile competente i coordonatorii na ionali pentru directiv i a primit
aproximativ 200 de rapoarte de experien , publicate pe site-ul internet al Comisiei10.
În plus, s-a comandat un studiu11 realizat de GHK Consulting axat pe efectele recentelor
reforme educa ionale asupra recunoa terii calific rilor profesionale.
2.2.

Consult ri publice

La 7 ianuarie 2010, Comisia a lansat o consultare public
Comisiei au primit 370 de contribu ii12.

privind directiva. Serviciile

La 22 iunie 2010, Comisia a adoptat o Carte verde13 privind „Modernizarea Directivei privind
calific rile profesionale”. S-au primit aproximativ 420 de r spunsuri. De asemenea, Comisia a
organizat dou conferin e publice pe tema revizuirii directivei.
2.3.

Rezultatele consult rii

Toate p r ile interesate au recunoscut necesitatea de a asigura un acces mai bun la informa ii
privind recunoa terea calific rilor. Cei mai mul i dintre cet eni i organiza iile profesionale
au sprijinit simplificarea procedurilor de recunoa tere în timp ce reprezentan ii sectorului
s n t ii au subliniat, de asemenea, necesitatea de a se proteja calitatea serviciilor. O mare
majoritate a p r ilor interesate din toate categoriile au exprimat opinii favorabile ideii unui
card profesional european. Multe organiza ii profesionale i-au exprimat sprijinul pentru
revizuirea conceptului de platforme comune. Majoritatea autorit ilor competente i
organiza iilor profesionale reprezentând profesii care beneficiaz de recunoa terea automat
au fost de acord asupra necesit ii de a se moderniza sistemul.
2.4.

Grupul de coordonare privind cardul profesional european

În ianuarie 2011, Comisia European a înfiin at un grup de coordonare cu exper i externi
pentru a discuta necesitatea i fezabilitatea unui card profesional european. Grupul a reunit
reprezentan i ai diverselor asocia ii profesionale i ai autorit ilor competente i a finalizat o
serie de studii de caz14 prezentate în cadrul Forumului privind pia a unic organizat la
Cracovia, Polonia, în zilele de 3 i 4 octombrie. În declara ia lor, participan ii la forum au
salutat ideea unui card profesional european.
2.5.

Evaluarea impactului

Comisia a realizat o evaluare a impactului pentru diferite op iuni de politici.
Aceast analiz a identificat opt grupe de probleme, mai ales pe baza rezultatului evalu rii i a
reac iilor la cartea verde. Aceste grupuri de probleme cuprind: accesul la informa ii privind
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procedurile de recunoa tere, eficien a procedurilor de recunoa tere, func ionarea sistemului de
recunoa tere automat , condi iile care se aplic pentru stabilire i cele care se aplic
mobilit ii temporare, precum i domeniul de aplicare al directivei. inând cont c s n tatea
public a ie it în eviden ca un aspect important în cadrul evalu rii, protec ia pacien ilor a
fost i ea men ionat în defini ia problemei. Ultima problem se leag de lipsa de transparen
i justificare a cerin elor de calificare în profesiile reglementate.
Analiza a identificat trei obiective generale: facilitarea mobilit ii profesioni tilor i comer ul
cu servicii în interiorul UE, abordarea problemei de ocupare a locurilor de munc de înalt
calificare i oferirea unei game mai largi de posibilit i pentru persoanele în c utarea unui loc
de munc . Aceste obiective au fost declinate în obiective specifice, inând cont de context i
de problemele identificate.
S-a examinat pentru fiecare grup de probleme o gam larg de op iuni, care au fost evaluate
în func ie de urm toarele criterii: eficacitate, eficien , consecven i impact asupra p r ilor
interesate (beneficii i costuri pentru profesioni tii mobili, state membre, consumatori i
pacien i, angajatori).
În ceea ce prive te accesul la informa ii, evaluarea impactului a explorat diferite op iuni de
facilitare a identific rii autorit ilor competente i a cerin elor documentare i de a stimula
utilizarea procedurilor electronice. Op iunea preferat a fost extinderea domeniului de aplicare
al ghi eelor unice (instituite prin Directiva privind serviciile). Prin dezvoltarea în continuare a
structurilor existente, aceast op iune nu ar trebui s duc la cre teri semnificative ale
costurilor.
În leg tur cu eficien a procedurilor de recunoa tere, s-au luat în considerare diferite op iuni
de reducere a duratei procedurilor i de asigurare a unei mai bune utiliz ri a m surilor
compensatorii. Op iunea preferat a fost crearea unui card profesional european, bazat pe o
mai puternic implicare a statului membru de origine, deoarece acesta creeaz condi ii
favorabile de accelerare a procedurii de recunoa tere. Aceast op iune ar putea presupune
unele costuri administrative pentru anumite state membre, dar ar permite profesioni tilor s
beneficieze de proceduri de recunoa tere mai rapide. În plus, s-a identificat un set de m suri
de îmbun t ire a utiliz rii i organiz rii de m suri compensatorii. În sfâr it, analiza a
considerat c este necesar s se generalizeze conceptul de „platforme comune” pentru a
facilita i mai mult recunoa terea anumitor profesii.
În ceea ce prive te sistemul de recunoa tere automat , s-au examinat diferite op iuni de
ra ionalizare a procedurii de notificare i de examinare a noilor diplome. Instituirea unei
func iuni na ionale de conformitate a p rut a fi op iunea cea mai eficace i eficient . S-au
examinat seturi diferite de op iuni de ajustare a cerin elor minime de formare pentru profesiile
sectoriale - mai ales pentru medici, asisten ii medicali, moa e, farmaci ti i arhitec i - i de
modernizare a clasific rii activit ilor economice în anexa IV la directiv . Aceste op iuni sunt
prezentate în rezumatul evalu rii impactului.
S-a examinat o gam larg de op iuni de simplificare a condi iilor care se aplic pentru
stabilirea permanent . În mod special, evaluarea impactului a concluzionat c nivelurile de
calificare definite la articolul 11 ar trebui men inute ca punct de referin pentru compararea
calific rilor, dar nu ar mai trebui s fie utilizate pentru evaluarea eligibilit ii unei cereri. S-a
identificat introducerea în directiv a principiului accesului par ial drept o alt solu ie prin
care s-ar putea reduce obstacolele în calea mobilit ii. S-a considerat c cerin ele specifice
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aplicabile profesioni tilor care provin din state membre în care profesia lor nu este
reglementat nu sunt necesare în cadrul regimului de stabilire.
În leg tur cu mobilitatea temporar , evaluarea impactului a analizat diferite op iuni
susceptibile de a facilita acest tip de mobilitate i de a îmbun t i certitudinea juridic pentru
profesioni ti. Una dintre op iunile selectate const în simplificarea cerin elor impuse
profesioni tilor din state membre în care profesia lor nu este reglementat care înso esc
consumatori. În plus, evaluarea impactului a concluzionat c fiecare stat membru ar trebui s
elaboreze o list de profesii cu implica ii privind securitatea i s n tatea (pentru care se cere o
verificare prealabil a calific rilor).
Evaluarea impactului a explorat diferite op iuni de politici pentru clarificarea i extinderea
domeniului de aplicare al directivei la noi categorii de profesioni ti. Evaluarea impactului s-a
pronun at în favoarea extinderii domeniului de aplicare al directivei în condi ii specifice la
profesioni ti care nu sunt pe deplin califica i i la notari. Pentru calific rile din ter e ri,
op iunea preferat identificat a fost men inerea statu-quoului. Cu toate acestea, tratamentul
prev zut în temeiul directivei pentru cet enii Uniunii ar trebui extins de statele membre la
cet enii altor ri ter e în m sura în care se prevede acest lucru în acorduri interna ionale
privind serviciile profesionale.
În ceea ce prive te protec ia pacien ilor, s-au evaluat diferite op iuni de a se oferi mai multe
garan ii privind statutul profesioni tilor i privind competen ele lingvistice ale acestora.
Op iunile preferate în acest domeniu includ introducerea unui mecanism de alert combinat cu
o transparen sporit între statele membre în ceea ce prive te dezvoltarea profesional
continu i clarificarea normelor care se aplic pentru controlul competen elor lingvistice.
S-au luat în considerare diferite op iuni de îmbun t ire a transparen ei i justific rii
profesiilor reglementate. Op iunea preferat identificat în evaluarea impactului const în
exercitarea evalu rii reciproce în ceea ce prive te legisla iile na ionale care reglementeaz
accesul la anumite profesii.
S-au luat în considerare sinergiile dintre diferitele op iuni preferate, pentru a se asigura
coeren a intern a ini iativei.
Proiectul de evaluare a impactului a fost analizat de Comitetul de evaluare a impactului (CEI)
i recomand rile acestuia de îmbun t ire au fost integrate în raportul final. Avizul CEI este
publicat împreun cu prezenta propunere, la fel ca i evaluarea final a impactului i
rezumatul acesteia.
3.

ELEMENTELE JURIDICE ALE PROPUNERII

3.1.

Temei juridic

Propunerea are la baz articolele 46, 53 alineatul (1), 62 i 114 din TFUE.
3.2.

Subsidiaritate i propor ionalitate

Principiul subsidiarit ii se aplic în m sura în care propunerea nu intr în sfera competen ei
exclusive a UE.
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Obiectivul directivei nu ar putea fi realizat într-o m sur suficient prin ac iunea statelor
membre, care ar duce în mod inevitabil la cerin e i regimuri procedurale divergente, sporind
complexitatea reglement rii i ar produce obstacole nejustificate în calea mobilit ii
profesioni tilor. În plus, modific rile la actualul regim juridic implic modificarea unei
directive existente, care nu poate fi realizat decât prin legisla ia Uniunii. Prin urmare,
propunerea respect principiul subsidiarit ii.
Principiul propor ionalit ii prevede ca fiecare interven ie s vizeze un obiectiv i s nu
dep easc ceea ce este necesar pentru îndeplinirea sa. Modific rile propuse se limiteaz la
ceea ce este necesar pentru a asigura o mai bun func ionare a normelor privind recunoa terea
calific rilor profesionale i, prin urmare, respect acest principiu.
3.3.

Alegerea instrumentului

Propunerea se bazeaz pe articolele 46, 53 alineatul (1), 62 i 114 din tratat, care prev d
utilizarea unei directive pentru recunoa terea reciproc a calific rilor. În plus, o directiv este
cea mai potrivit solu ie, deoarece ofer statelor membre flexibilitatea necesar pentru a pune
în aplicare normele stabilite, luând în considerare particularit ile lor administrative i juridice
na ionale. Cu toate acestea, pentru c un num r mare de acte legislative na ionale trebuie s
fie modificate de statele membre, este important ca acestea s anexeze la notificarea m surilor
de transpunere unul sau mai multe documente care explic rela ia dintre componentele
directivei i p r ile corespunz toare ale instrumentelor na ionale de transpunere.
3.4.

Spa iul Economic European

Actul propus prive te Spa iul Economic European i, prin urmare, ar trebui extins asupra
Spa iului Economic European.
4.

EXPLICA II DETALIATE CU PRIVIRE LA PROPUNERE

Modific rile propuse la Directiva 2005/36/CE sunt prezentate în func ie de obiectivele
stabilite în sec iunea 1.2.
4.1.

Cardul profesional european i sistemul de informare al pie ei interne

4.1.1. Cardul profesional european
Cardul profesional european va fi un instrument alternativ care poate fi pus în aplicare în
cazul profesiilor care îndeplinesc mai multe obiective: cerere de la baz din partea membrilor
profesiei, mobilitate semnificativ i o mai bun cooperare între autorit ile competente prin
intermediul IMI. Cardul profesional european ofer , de asemenea, poten ial pentru acele
profesii interesate în principal de mobilitate temporar . În concluzie, introducerea cardului
profesional european va depinde de dorin a profesiilor în aceast privin . Atractivitatea sa ar
trebui, totu i, s duc la adoptarea de c tre tot mai multe profesii.
Cardul profesional european are scopul de a facilita i accelera procedura de recunoa tere i,
în acela i timp, de a face ca aceasta s devin mai transparent . Prin urmare, cardul necesit o
implicare mai mare a statului membru de origine, ceea ce implic deplasarea anumitor costuri
i sarcini administrative de la statul membru gazd la statul membru de origine. Cu toate
acestea, utilizarea IMI ar trebui s reduc aceste costuri, iar noua procedur poate fi
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desf urat de autorit i competente deja existente care se implic deja frecvent în preg tirea
dosarului de recunoa tere al profesioni tilor din ara respectiv .
În m sura în care se introduce un card profesional european pentru o anumit profesie la
cererea unui profesionist, statul membru de origine va evalua caracterul complet al dosarului
profesionistului i, în cazul unei cereri de stabilire, va crea un card profesional european.
Rolul statului membru de origine este chiar mai important în caz de mobilitate temporar ,
deoarece creeaz i, în plus, valideaz cardul profesional. Utilizarea sistemului pie ei interne
devine obligatorie, deoarece va folosi drept suport administrativ pentru cardul profesional
european. Atât implicarea statului membru de origine, cât i utilizarea IMI vor contribui la
reducerea costurilor i a timpului necesar pentru tratarea unei cereri de recunoa tere. Aceasta
creeaz condi iile pentru reducerea termenelor de tratare a unei cereri pe baza cardului
profesional european, în compara ie cu procedura actual care va continua s existe pentru
profesioni tii care prefer s nu utilizeze cardul profesional european. 4.1.2. Caracterul
obligatoriu al IMI în temeiul directivei
De la extinderile succesive ale IMI pentru a acoperi toate mecanismele de recunoa tere în
temeiul directivei, un num r semnificativ de autorit i competente utilizeaz IMI în mod
regulat cu rezultate bune. Cu toate acestea, poten ialul sistemului este subminat atunci când o
autoritate competent nu este înregistrat sau refuz s se ocupe de cererile de informa ii din
cauza caracterului neobligatoriu al IMI. În plus, func ionarea cardului profesional european
este condi ionat de utilizarea sistematic a IMI. Prin urmare, propunerea prevede obliga ia
statelor membre de a utiliza IMI pentru schimbul de informa ii cu privire la recunoa terea
calific rilor profesionale.
4.2.

Libertatea de prestare de servicii

Prin Directiva 2005/36/CE s-a introdus un regim special pentru libertatea de prestare
temporar de servicii. Acesta prevede norme mai pu in stricte pentru prestatorii temporari:
ace tia pot presta f r controlul prealabil al calific rilor profesionale (cu excep ia profesiilor
cu implica ii privind securitatea i s n tatea) care reprezint norma în cadrul sistemelor de
recunoa tere pentru stabilire.
Se propun mai multe modific ri pentru clarificarea normelor privind libertatea de prestare.
Prin eliminarea cerin ei de experien profesional impuse prestatorilor din statele membre în
care profesia lor nu este reglementat , în cazul în care prestatorul îl înso e te pe beneficiar,
propunerea urm re te s serveasc mai bine necesit ilor consumatorilor care traverseaz
frontierele. În cazul în care cerin a de experien profesional este înc în vigoare, propunerea
prevede c aceasta poate fi dobândit într-unul sau mai multe state membre, ceea ce creeaz
mai multe oportunit i pentru prestatori fa de situa ia actual .
Pentru profesiile cu implica ii privind securitatea i s n tatea, statele membre au pus în
aplicare verificarea prealabil a calific rilor în diverse moduri, ceea ce a dus la incertitudine
juridic pentru prestatori. Propunerea abordeaz acest aspect prin cererea adresat statelor
membre de a nu furniza doar o list a tuturor profesiilor despre care consider c apar in
acestei categorii, ci i de a î i justifica motivele includerii fiec rei profesii. Aceasta va permite
prestatorilor s cunoasc dinainte cerin ele exacte pe care trebuie s le îndeplineasc pentru
libertatea prest rii i, printr-o transparen
sporit , va reduce riscul de obliga ii
dispropor ionate sau inutile.
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În sfâr it, propunerea clarific lista documentelor pe care un stat membru le poate solicita
înainte de prima prestare. De asemenea, aceasta men ioneaz în mod explicit c declara ia pe
care prestatorii pot fi obliga i s o prezinte înainte de prestare trebuie s fie valabil pe întreg
teritoriul unui stat membru.
4.3.

Sistemul general

Primul element al propunerii se refer la posibilitatea existent de a exclude pe baza
articolului 11 anumite calific ri din domeniul de aplicare al directivei atunci când exist dou
sau mai multe niveluri de diferen între formarea profesioni tilor i cerin ele din statul
membru gazd . Nivelurile de calificare ar trebui, în principiu, s fie folosite numai ca
instrument de etalonare i nu ca baz de excludere a profesioni tilor din domeniul de aplicare
al directivei. Singura excep ie se refer la persoane ale c ror calific ri se bazeaz pe
experien profesional care doresc s ob in accesul la o profesie care necesit o diplom
universitar . De asemenea, propunerea consolideaz obliga ia statelor membre de a justifica
mai bine m surile compensatorii. În plus, propunerea prevede obliga ia statelor membre de a
organiza teste de aptitudini în mod regulat.
4.4.

Accesul par ial

inând cont de jurispruden a15 Cur ii de Justi ie, se propune introducerea conceptului de acces
par ial în directiv . Acesta va asigura o mai mare certitudine juridic pentru profesioni ti i va
permite profesioni tilor care îndeplinesc condi iile pentru acces par ial s se stabileasc sau s
presteze servicii în cazul în care fuseser exclu i anterior de la avantajele oferite de directiv .
Cu toate acestea, statele membre nu pot aplica acest principiu în cazul în care exist motive
imperative precum în cazul profesiilor din domeniul s n t ii.
4.5.

Recunoa tere automat pe baza experien ei profesionale

Modificarea propus în acest domeniu urm re te introducerea unui grad mai mare de
flexibilitate pentru Comisie pentru a adapta lista de activit i cuprinse în anexa IV. Aceast
list nu mai reflect structura actual a activit ilor economice. Aceast situa ie poate crea
dificult i la identificarea profesiilor care fac obiectul prezentului sistem de recunoa tere
automat i poate duce la incertitudini pentru speciali ti.
Prin urmare, modernizarea clasific rii pare necesar . Cu toate acestea, orice modificare în
clasificarea actual ar trebui s fie evaluat cu aten ie, deoarece poate afecta domeniul de
aplicare al regimului. Prin urmare, modificarea propus ofer Comisiei posibilitatea unei
revizuiri f r a reduce domeniul de aplicare al activit ilor care beneficiaz de recunoa tere
automat . Comisia inten ioneaz , de asemenea, s lanseze în 2012 un studiu care implic
p r ile interesate.
4.6.

Recunoa tere automat bazat pe cerin e minime de formare profesional

P r ile interesate au indicat o lips de transparen a cerin elor de formare în statele membre
care constituie baza pentru sistemul de recunoa tere automat pentru profesiile sectoriale. În
vederea cre terii transparen ei la nivelul UE, propunerea cere fiec rui stat membru s
comunice actele cu putere de lege i actele administrative privind eliberarea de calific ri noi
sau modificate. De asemenea, statele membre vor fi obligate s implice o autoritate sau un
15
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organism adecvate existente, cum ar fi un minister sau un consiliu de acreditare, s raporteze
cu privire la conformitatea calific rii cu cerin ele minime de formare ale directivei.
Evaluarea directivei a ar tat, de asemenea, c durata minim de formare pentru medici,
infirmieri i moa e necesit clarific ri. În plus, inând cont de progresele realizate în aplicarea
Sistemului european de credite transferabile (ECTS) propunerea prevede un num r precizat de
credite ECTS drept criterii poten iale de durat pentru profesiile pentru care formarea se
realizeaz la nivel universitar.
În vederea îmbun t irii mobilit ii medicilor care au ob inut deja o calificare de medic
specialist i doresc s urmeze ulterior o alt formare specializat , propunerea permite statelor
membre s acorde except ri par iale de la unele elemente de formare în cazul în care medicul
a finalizat deja acele elemente pe durata programului anterior de formare de specialitate
medical în statul membru respectiv.
Noi cerin e profesionale legate de profesiile de asistent medical generalist i moa se reflect
în propunerea care prevede ca statele membre s î i actualizeze cerin a de admitere la formare
pentru aceste profesii de la 10 la 12 ani de înv mânt general. Acesta este deja cazul în 24 de
state membre.
Organizarea recunoa terii automate pentru asisten ii medicali în decursul ader rii de noi state
membre în 2004 i 2007 a fost complex . În 2012, serviciile Comisiei vor realiza o evaluare
tehnic privind calific rile asisten ilor medicali polonezi i români care au ob inut titluri de
calificare sau a c ror formare a început înainte de 1 mai 2004 pentru a evalua dac se mai
justific cerin ele suplimentare pentru asisten ii medicali polonezi i români în conformitate
cu articolul 33 alineatul (2).
Durata minim de formare profesional pentru arhitectur ar trebui s fie actualizat pentru a
reflecta mai bine standardele larg acceptate de înv mânt în arhitectur , în special necesitatea
de a completa formarea academic prin experien profesional sub supravegherea unor
profesioni ti califica i. Prin urmare, propunerea prevede c durata minim a form rii
profesionale în arhitectur ar trebui s fie de cel pu in ase ani: fie cel pu in patru ani de studii
cu program integral într-o institu ie de nivel universitar i cel pu in doi ani de stagiu
remunerat sau cel pu in cinci ani de studii cu program integral într-o institu ie de nivel
universitar completa i cu cel pu in un an de stagiu remunerat.
Referitor la farmaci ti, propunerea prevede extinderea listei activit ilor acestora, dar i
eliminarea derog rii pentru statele membre, prev zute la articolul 21 alineatul (4), care le
permite s împiedice farmaci ti cu calific ri str ine s deschid farmacii noi. Aceast excep ie
nu mai este utilizat de un num r tot mai mare de state membre (de exemplu, rile de Jos,
Irlanda i Regatul Unit). În plus, Curtea de Justi ie permite restric ii teritoriale doar în m sura
în care acestea nu presupun o discriminare.
4.7.

Principii comune de formare – un nou regim pentru recunoa terea automat

Conceptul de „platforme comune” al directivei din 2005 se înlocuie te cu principii comune de
formare: un cadru comun de formare sau teste comune de formare. Acestea vizeaz
introducerea unei automatiz ri mai extinse în recunoa terea calific rilor acoperite în prezent
de sistemul general i ar trebui s r spund mai bine necesit ilor profesioni tilor. În timp ce
platformele comune au oferit doar posibilitatea armoniz rii m surilor compensatorii,
principiile comune de formare permit profesioni tilor s fie excepta i complet de la m suri
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compensatorii. Calific rile ob inute în cadrul acestui regim ar trebui s fie recunoscute
automat în statele membre, care ar putea totu i beneficia de derog ri la aplicarea acestora. În
plus, condi iile pentru instituirea unor principii comune de formare sunt mai u or de îndeplinit
decât condi iile pentru instituirea de platforme comune.
În timp ce principiile comune de formare nu ar înlocui programele na ionale de formare,
profesioni tii cu o calificare în cadrul acestui regim ar beneficia de acelea i avantaje ca i
profesiile pentru care cerin ele minime de formare sunt specificate în directiv .
4.8.

Extinderea domeniului de aplicare a directivei atunci când este necesar

4.8.1 Profesioni ti care nu sunt pe deplin califica i
Prezenta propunere extinde domeniul de aplicare al directivei la profesioni tii titulari de
diplom , dar nu au încheiat înc un stagiu remunerat care ar putea fi necesar în temeiul
legisla iei statului membru în care au absolvit (aceasta se poate aplica, de exemplu, avoca ilor,
arhitec ilor i profesorilor). Aceast modificare va asigura o mai mare certitudine juridic
pentru aceast categorie de profesioni ti care beneficiaz în prezent de normele din tratat cu
privire la libera circula ie dar nu i de garan iile procedurale ale directivei. Ea se bazeaz pe
jurispruden a16 Cur ii de Justi ie.
4.8.2. Notari
În mai 2011, Curtea de Justi ie a hot rât17 c nu se pot impune notarilor cerin e de
na ionalitate. În ceea ce prive te aplicarea directivei, Curtea a considerat c nu se poate
a tepta în mod rezonabil de la statele membre în cauz , la încheierea perioadei de aviz
motivat, s considere c Directiva ar trebui s fie transpus pentru notari. Curtea nu a exclus
c exist obliga ia de a pune în aplicare directiva, îns a considerat c obliga ia nu era
suficient de clar la momentul procedurii de înc lcare. Prin urmare, domeniul de aplicare al
directivei trebuie s fie clarificat. Având în vedere particularit ile profesiei, normele privind
stabilirea i libertatea de prestare trebuie s fie bine adaptate: în primul caz, statele membre ar
trebui s poat impune testele de aptitudini necesare pentru a evita orice discriminare în
procedurile na ionale de selec ie i numire. În ceea ce prive te libertatea de prestare, notarii nu
ar trebui s fie în m sur s întocmeasc acte notariale autentice i s realizeze alte activit i
de autentificare care necesit sigiliul statului membru gazd .
4.9.

Clarificarea garan iilor pentru pacien i i consumatori de servicii profesionale

4.9.1. Cerin e lingvistice
Propunerea clarific faptul c verificarea cuno tin elor lingvistice trebuie s aib loc numai
dup ce statul membru gazd a recunoscut calificarea. De asemenea, în cazul profesioni tilor
din domeniul s n t ii, aceasta men ioneaz c r mâne la latitudinea sistemelor na ionale de
s n tate i a organiza iilor pacien ilor s verifice dac autorit ile competente ar trebui s
efectueze controale lingvistice atunci când este strict necesar.
4.9.2

Mecanism de alert
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În conformitate cu r spunsurile primite în cadrul consult rilor publice, propunerea oblig
autorit ile na ionale competente s se alerteze reciproc în cazul în care unui cadru medical
care beneficiaz de recunoa tere automat în temeiul directivei i se interzice, chiar i
temporar, s practice profesia. În cazul altor profesioni ti, care nu sunt viza i de Directiva
privind serviciile, statele membre trebuie, de asemenea, s se alerteze reciproc în cazul în care
este necesar.
4.10.

E-guvernan : accesul la informa ii i proceduri electronice

În scopul de a permite o identificare facil a autorit ii competente i a documentelor necesare
pentru o cerere de recunoa tere, propunerea prevede ca ghi eele unice, create în temeiul
Directivei privind serviciile, s devin puncte centrale de acces online pentru toate profesiile
vizate de Directiva privind calific rile profesionale. Prin urmare, domeniul de aplicare al
ghi eelor unice se extinde la categorii de profesioni ti care nu sunt reglementate de Directiva
privind serviciile (cadre medicale i persoane în c utarea unui loc de munc ). Prin aceast
nou dispozi ie, profesioni ti ar putea reveni la o structur unic pentru toate procedurile
administrative legate de stabilire sau prestare de servicii într-un stat membru.
Propunerea prevede ca punctele na ionale de contact existente în temeiul actualei directive s
devin centre de asisten , evitând astfel o duplicare a structurilor de informare. Aceste centre
de asisten se vor concentra pe cazuri individuale, oferind consultan
i asisten pentru
cet eni, de exemplu, prin apeluri telefonice sau chiar prin întâlniri directe. În cazul în care
este necesar, acestea vor colabora cu autorit ile competente i centrele de asisten ale altor
state membre.
4.11.

Transparen

i evaluare reciproc

În toate cele 27 de state membre, Directiva privind calific rile profesionale se aplic pentru
aproximativ 800 de categorii de profesii reglementate. Lipse te transparen a în ceea ce
prive te domeniul de aplicare i justific rile regulamentului, ceea ce ar putea crea obstacole în
calea mobilit ii.
Prin urmare, prezenta propunere prevede introducerea unei obliga ii pentru statele membre de
a notifica o list de profesii pe care le reglementeaz i de a evalua legisla ia lor privind
accesul la profesii reglementate în func ie de principiile necesit ii (interesului public),
propor ionalit ii i nediscrimin rii. Fiecare stat membru ar trebui s comunice Comisiei
rezultatul acestei evalu ri. Acest exerci iu de evaluare reciproc ar permite statelor membre s
î i compare propriile strategii de reglementare, precum i s î i simplifice, dac este necesar,
cadrul juridic na ional pentru profesiile reglementate.
5.

IMPLICA II BUGETARE

Se preconizeaz c propunerea va avea implica ii pentru bugetul UE în m sura în care viitorul
card profesional european (CPE) va utiliza sistemul de informare al pie ei interne (denumit în
continuare „IMI”) ca suport opera ional. IMI va trebui s fie adaptat la procesele i cerin ele
de stocare ale CPE i s fie completat cu o serie de func ii suplimentare, i anume o interfa
specific , un mecanism de alert i un mecanism de declara ie. Implica iile pentru bugetul UE
sunt deja acoperite prin aloc ri planificate i vor fi oricum modeste având în vedere faptul c
utilizarea IMI ca baz pentru CPE va duce la importante economii de scar i de gam . În
plus, principalele capacit i existente ale IMI i cele în curs de dezvoltare sunt, în mare
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m sur , conforme cu cerin ele CPE. Costurile de adaptare i dezvoltare vor fi, în consecin ,
reduse în mod semnificativ.
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2011/0435 (COD)
Propunere de
DIRECTIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI
de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoa terea calific rilor profesionale i
a Regulamentului privind cooperarea administrativ prin intermediul sistemului de
informare al pie ei interne

(Text cu relevan pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene, în special articolele 46, 53
alineatul (1), 62 i 114,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
dup transmiterea proiectului de act legislativ c tre parlamentele na ionale,
având în vedere avizul Comitetului Economic i Social European18,
având în vedere avizul Autorit ii Europene pentru Protec ia Datelor19,
hot rând în conformitate cu procedura legislativ ordinar ,
întrucât:
(1)

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 7 septembrie
2005 privind recunoa terea calific rilor profesionale20 a consolidat un sistem de
recunoa tere reciproc bazat ini ial pe 15 directive. Acesta prevede recunoa terea
automat pentru un num r limitat de profesii bazat pe cerin e minime de formare
armonizate (profesii sectoriale), un sistem general de recunoa tere a dovezilor de
formare i recunoa terea automat a experien ei profesionale. De asemenea, Directiva
2005/36/CE a stabilit un nou sistem de liber prestare. Ar trebui s se reaminteasc
faptul c membrii de familie din ri ter e ai cet enilor Uniunii beneficiaz de
tratament egal în conformitate cu articolul 24 din Directiva 2004/38/CE. Cet enii din
ri ter e pot beneficia, de asemenea, de tratament egal în ceea ce prive te
recunoa terea diplomelor, certificatelor i altor calific ri profesionale, în conformitate
cu procedurile na ionale relevante, conform legisla iei specifice a Uniunii, precum acte
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privind re edin a pe termen lung, refugia i, „titulari de Carte Albastr ” i cercet tori
tiin ifici.
(2)

În comunicarea sa „Actul privind pia a unic , Dou sprezece pârghii pentru stimularea
cre terii i înt rirea încrederii, «Împreun pentru o nou cre tere»”21, Comisia a
identificat necesitatea moderniz rii legisla iei Uniunii în acest domeniu. La 23
octombrie 2011, Consiliul European, în concluziile sale, a sus inut o astfel de
modernizare i a chemat la un acord pân la sfâr itul anului 2012. De asemenea, în
Rezolu ia sa din 15 noiembrie 2011, Parlamentul European a invitat Comisia s
prezinte o propunere. Raportul privind cet enia UE din 2010 privind eliminarea
obstacolelor în calea drepturilor cet enilor UE22 subliniaz necesitatea u ur rii
sarcinii administrative legate de recunoa terea calific rilor profesionale.

(3)

Pentru a favoriza libera circula ie a profesioni tilor, asigurând totodat o recunoa tere
mai eficient i transparent a calific rilor, este nevoie s se asigure un card
profesional european. Acest card este necesar în mod special pentru a facilita
mobilitatea temporar i recunoa terea în conformitate cu sistemul de recunoa tere
automat , precum i pentru a promova un proces simplificat de recunoa tere în
conformitate cu sistemul general. Cardul ar trebui s fie eliberat la cererea unui
profesionist i dup prezentarea documentelor necesare i finalizarea de c tre
autorit ile competente a procedurilor aferente de examinare i verificare.
Func ionarea cardului ar trebui s fie sus inut de sistemul de informare al pie ei
interne (IMI) stabilit prin Regulamentul (UE) nr. […] privind cooperarea
administrativ prin intermediul sistemului de informare al pie ei interne23. Acest
mecanism ar trebui s contribuie la îmbun t irea sinergiilor i înt rirea încrederii între
autorit ile competente, eliminând totodat suprapunerea lucr rilor administrative
pentru autorit i i generând mai mult transparen i certitudine pentru profesioni ti.
Procedura pentru solicitarea i eliberarea cardului ar trebui s fie clar structurat i s
includ garan ii i c i corespunz toare de recurs pentru solicitant. Cardul i fluxul de
activitate aferent în cadrul IMI ar trebui s asigure integritatea, autenticitatea i
confiden ialitatea datelor stocate i s evite accesul ilegal i neautorizat la informa iile
con inute.

(4)

Directiva 2005/36/CE se aplic numai profesioni tilor care doresc s exercite aceea i
profesie într-un alt stat membru. Exist cazuri în care activit ile în cauz fac parte
dintr-o profesie cu un domeniu de aplicare mai extins de activit i în statul membru
gazd . În cazul în care diferen ele între domeniile de activitate sunt atât de mari încât
este necesar de fapt un program complet de educa ie i de formare pentru ca
profesionistul s compenseze deficien ele i, dac profesionistul solicit acest lucru, un
stat membru gazd ar trebui s acorde acces par ial în aceste circumstan e speciale. Cu
toate acestea, în cazul existen ei unor motive imperative de interes general, cum ar fi
în cazul unui doctor în medicin sau al altor speciali ti în domeniul s n t ii, un stat
membru ar trebui s poat refuza accesul par ial.

(5)

Prestarea temporar i ocazional în statele membre ar trebui s fac obiectul unor
garan ii, în special al unei cerin e de minimum doi ani de experien profesional
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prealabil , în interesul protec iei consumatorilor locali în statul membru gazd dac
profesia nu este reglementat în statul membru de origine. Cu toate acestea, aceste
garan ii nu sunt necesare în cazul în care consumatorii, care î i au re edin a obi nuit
în statul membru de stabilire al profesionistului, au ales deja acest profesionist i nu
exist implica ii în materie de s n tate sau siguran public pentru persoane ter e în
statul membru gazd .

RO

(6)

Directiva 2005/36/CE permite statelor membre s verifice calific rile profesionale ale
prestatorului înainte de prima prestare în cazul profesiilor reglementate cu implica ii în
materie de s n tate i de siguran public . Aceasta a dus la incertitudine juridic ,
l sând la latitudinea unei autorit i competente s decid cu privire la necesitatea unor
astfel de verific ri prealabile. Pentru a se asigura certitudinea juridic , profesioni tii ar
trebui s tie înc de la început dac este necesar un control prealabil al calific rilor i
când poate fi a teptat o decizie.

(7)

Directiva 2005/36/CE ar trebui s acopere, de asemenea, notarii. Pentru cererile de
recunoa tere în scopul stabilirii, statele membre ar trebui s poat impune testul de
aptitudini sau perioada de adaptare necesare pentru a evita orice discriminare în
procedurile na ionale de selec ie i numire. În ceea ce prive te libertatea de prestare,
notarii nu ar trebui s fie în m sur s întocmeasc acte autentice i s realizeze alte
activit i de autentificare care necesit sigiliul statului membru gazd .

(8)

Pentru a aplica mecanismul de recunoa tere pe baza sistemului general, este necesar
regruparea pe diferite niveluri a diverselor sisteme na ionale de educa ie i de formare.
Aceste niveluri, care se stabilesc numai pentru func ionarea sistemului general, nu ar
trebui s aib efect nici asupra structurilor na ionale de educa ie i de formare, nici
asupra competen ei statelor membre în domeniu care include o politic na ional de
punere în aplicare a Cadrului european al calific rilor. Acesta poate fi un instrument
de promovare a transparen ei i comparabilit ii calific rilor i poate fi o surs
suplimentar util de informa ii pentru autorit ile competente care examineaz
recunoa terea calific rilor eliberate în alte state membre. Nivelurile stabilite pentru
func ionarea sistemului general ar trebui, în principiu, s nu mai fie utilizate drept
criteriu pentru excluderea cet enilor Uniunii din domeniul de aplicare al Directivei
2005/36/CE atunci când aceasta ar contraveni principiului înv rii pe tot parcursul
vie ii.

(9)

Cererile de recunoa tere din partea profesioni tilor care provin din state membre în
care profesia lor nu este reglementat trebuie s fie tratate în acela i mod ca i cele ale
profesioni tilor care provin dintr-un stat membru în care profesia lor este reglementat .
Calific rile acestora trebuie s fie comparate cu calific rile solicitate în statul membru
gazd pe baza nivelurilor de calificare din Directiva 2005/36/CE. În cazul unor
diferen e semnificative, autoritatea competent ar trebui s poat impune m suri
compensatorii.

(10)

În absen a armoniz rii condi iilor minime de formare pentru accesul la profesiile
reglementate de sistemul general, statul membru gazd ar trebui s aib posibilitatea
de a impune o m sur compensatorie. Aceast m sur ar trebui s fie propor ional i
trebuie s aib în vedere în special cuno tin ele, abilit ile i competen ele dobândite
de solicitant în decursul experien ei sale profesionale sau prin înv area pe tot
parcursul vie ii. Decizia de impunere a unei m suri compensatorii ar trebui justificat
în detaliu pentru a permite solicitantului s în eleag mai bine situa ia sa i pentru a
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în fa a instan elor na ionale în temeiul Directivei

(11)

Revizuirea Directivei 2005/36/CE a demonstrat necesitatea de a clarifica i actualiza
cu mai mult flexibilitate listele de activit i industriale, comerciale i artizanale din
anexa IV, p strând pentru activit ile respective, în acela i timp, un sistem de
recunoa tere automat pe baza experien ei profesionale. Anexa IV se bazeaz în
prezent pe Clasificarea interna ional standard, pe industrie, a tuturor activit ilor
economice (ISIC) din 1958 i nu mai reflect structura actual a activit ilor
economice. Din 1958, clasificarea ISIC a fost revizuit de mai multe ori. Prin urmare,
Comisia ar trebui s poat adapta anexa IV pentru a p stra intact sistemul de
recunoa tere automat .

(12)

Sistemul de recunoa tere automat pe baza cerin elor minime armonizate de formare
depinde de notificarea prompt de c tre statele membre a elementelor de prob noi sau
a modific rii elementelor de prob privind titlurile de calificare i de publicarea
acestora de c tre Comisie. Altfel, titularii acestor calific ri nu au nicio garan ie c pot
beneficia de recunoa tere automat . Pentru a spori transparen a i pentru a facilita
examinarea unor noi titluri notificate, statele membre ar trebui s desemneze un
organism adecvat, precum un consiliu de acreditare sau un minister, s examineze
fiecare notificare i s prezinte un raport Comisiei privind conformitatea cu Directiva
2005/36/CE.

(13)

Creditele din Sistemul european de credite transferabile (ECTS) se folosesc deja în
marea majoritate a institu iilor de înv mânt superior din Uniune i utilizarea lor este
din ce în ce mai frecvent i în cursurile care duc la calific rile necesare pentru
exercitarea unei profesii reglementate. Prin urmare, este necesar s se introduc
posibilitatea de a exprima durata unui program i în ECTS. Aceasta nu ar trebui s
afecteze celelalte cerin e pentru recunoa terea automat . Un credit ECTS corespunde
cu 25-30 de ore de studiu, în timp ce în mod normal sunt necesare 60 de credite pentru
completarea un an universitar.

(14)

Pentru îmbun t irea mobilit ii medicilor speciali ti care au ob inut deja o calificare
de medic specialist i au urmat ulterior o alt formare specializat , statelor membre ar
trebui s li se permit s acorde derog ri de la unele p r i ale form rii dac aceste
elemente de formare au fost deja finalizate în cursul programului anterior de formare a
medicului specialist din statul membru respectiv care face obiectul regimului de
recunoa tere automat .

(15)

Profesiile de asisten i medicali i moa e au evoluat în mod semnificativ în ultimele trei
decenii: îngrijirile medicale la domiciliu, utilizarea terapiilor mai complexe i evolu ia
constant a tehnologiilor presupun o capacitate pentru responsabilit i mai importante
pentru asisten i medicali i moa e. Pentru a fi preg ti i s fac fa unor necesit i de
asisten medical atât de complexe, cei care studiaz pentru a deveni asisten i
medicali i moa e trebuie s aib un fond solid de educa ie general înainte de a începe
formarea. În consecin , nivelul de admitere la aceast formare ar trebui s fie ridicat
la doisprezece ani de înv mânt general sau un rezultat favorabil la un examen de
nivel echivalent.

(16)

Pentru simplificarea sistemului de recunoa tere automat a specializ rilor medicale i
stomatologice, aceste specialit i ar trebui s fie reglementate de Directiva
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2005/36/CE, în cazul în care sunt comune pentru cel pu in o treime din statele
membre.

RO

(17)

Func ionarea sistemului de recunoa tere automat depinde de încrederea în condi iile
de formare care stau la baza calific rilor profesioni tilor. Prin urmare, este important
ca, pentru arhitec i, condi iile minime de formare profesional s reflecte noile
progrese înregistrate în educa ia în domeniul arhitecturii, în special în ceea ce prive te
necesitatea recunoscut de a completa formarea academic cu experien a profesional
sub supravegherea unor arhitec i califica i. În acela i timp, condi iile minime de
formare ar trebui s fie suficient de flexibile pentru a se evita limitarea nejustificat a
capacit ii statelor membre de a- i organiza sistemele de educa ie.

(18)

Directiva 2005/36/CE ar trebui s promoveze un caracter mai automat al recunoa terii
calific rilor profesionale în cazul acelor profesii care nu beneficiaz în prezent de
aceasta. Aceasta ar trebui s in cont de competen a statelor membre de a stabili
calific rile necesare pentru exercitarea profesiilor pe teritoriul lor, precum i con inutul
i organizarea sistemelor lor de educa ie i de formare profesional . Asocia iile i
organiza iile profesionale reprezentative la nivel na ional i la nivelul Uniunii ar trebui
s aib posibilitatea de a propune principii comune de formare. Aceasta ar trebui s ia
forma unui test comun, ca o condi ie pentru dobândirea unei calific ri profesionale,
sau a unui program de formare bazat pe un set comun de cuno tin e, abilit i i
competen e. Calific rile ob inute în cursul acestor cadre comune de formare ar trebui
s fie automat recunoscute de statele membre.

(19)

Directiva 2005/36/CE prevede deja pentru profesioni ti obliga ii clare de a de ine
competen ele lingvistice necesare. Revizuirea acestei obliga ii a demonstrat necesitatea
de a clarifica rolul autorit ilor competente i al angajatorilor în special în interesul
siguran ei pacien ilor. Controalele lingvistice ar trebui, cu toate acestea, s fie
rezonabile i necesare pentru profesiile în cauz i nu ar trebui s constituie motive
pentru a exclude profesioni ti de pe pia a for ei de munc din statul membru gazd .

(20)

Absolven ii care doresc s urmeze un stagiu remunerat într-un alt stat membru în cazul
în care un astfel de stagiu este posibil ar trebui s fie reglementa i de Directiva
2005/36/CE pentru a li se stimula mobilitatea. De asemenea, este necesar s se prevad
recunoa terea stagiului lor c tre statul membru de origine.

(21)

Directiva 2005/36/CE prevede un sistem de puncte na ionale de contact. Ca urmare a
intr rii în vigoare a Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European i a Consiliului
din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pie ei interne24 i a stabilirii de
ghi ee unice în conformitate cu respectiva directiv , exist riscul unei suprapuneri.
Prin urmare, punctele de contact na ionale stabilite prin Directiva 2005/36/CE ar trebui
s devin centre de asisten care ar trebui s - i concentreze activit ile pe oferirea de
consultan cet enilor, inclusiv consultan direct , pentru a se asigura c aplicarea
zilnic a normelor pie ei interne în cazuri individuale ale cet enilor este urm rit la
nivel na ional.

(22)

Chiar dac directiva prevede deja pentru statele membre obliga ii detaliate de a face
schimb de informa ii, aceste obliga ii ar trebui s fie consolidate. Statele membre ar
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trebui nu numai s reac ioneze la cererea de informa ii, ci i s alerteze celelalte state
membre într-un mod proactiv. Acest sistem de alert ar trebui s fie similar cu cel din
Directiva 2006/123/CE. Un mecanism de alert specific este totu i necesar pentru
profesioni tii din domeniul medical care beneficiaz de recunoa tere automat în
temeiul Directivei 2005/36/CE. Acesta ar trebui s se aplice i medicilor veterinari, cu
excep ia cazului în care statele membre au declan at deja mecanismul de alert
prev zut în Directiva 2006/123/CE. Toate statele membre ar trebui s fie informate
dac un profesionist nu mai are dreptul de a se muta pe teritoriul unui alt stat membru
din cauza unei ac iuni disciplinare sau a unei condamn ri penale. Aceast alert ar
trebui s se activeze prin intermediul IMI indiferent dac profesionistul i-a exercitat
oricare dintre drepturile în temeiul Directivei 2005/36/CE sau dac a f cut cerere de
recunoa tere a calific rilor sale profesionale prin eliberarea unui card profesional
european sau prin orice alt metod prev zut de directiva respectiv . Procedura de
alert ar trebui s fie în conformitate cu legisla ia Uniunii privind protec ia datelor cu
caracter personal i alte drepturi fundamentale.

RO

(23)

Printre dificult ile fundamentale cu care se confrunt un cet ean interesat s lucreze
într-un alt stat membru se num r complexitatea i incertitudinea procedurilor
administrative c rora trebuie s li se conformeze. Directiva 2006/123/CE oblig deja
statele membre s asigure accesul facil la informa ii i desf urarea procedurii prin
intermediul ghi eelor unice. Cet enii care doresc recunoa terea calific rilor lor în
temeiul Directivei 2005/36/CE pot deja s utilizeze ghi eele unice, în cazul în care
acestea sunt reglementate de Directiva 2006/123/CE. Cu toate acestea, cei care se afl
în c utarea unui loc de munc i personalul medical nu sunt reglementa i prin
Directiva 2006/123/CE i informa iile disponibile r mân limitate. Se impune, prin
urmare, s se precizeze informa iile respective prin prisma utilizatorilor i s se asigure
disponibilitatea facil a acestor informa ii. De asemenea, este important ca statele
membre s - i asume r spunderea nu numai la nivel na ional, ci s coopereze i între
ele i cu Comisia pentru a se asigura c profesioni tii pe întreg teritoriul Uniunii au
acces cu u urin la informa ii simplu de utilizat i multilingve i la desf urarea
procedurii prin intermediul ghi eelor unice. Ar trebui s se pun la dispozi ie linkuri
prin intermediul altor site-uri internet, precum portalul Europa ta.

(24)

În vederea complet rii sau a modific rii anumitor elemente neesen iale ale Directivei
2005/36/CE, ar trebui s se delege Comisiei competen a de a adopta acte legislative, în
conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene, în
ceea ce prive te actualizarea anexei I, stabilirea criteriilor de calculare a tarifelor legate
de cardul profesional european, stabilirea detaliilor privind documenta ia necesar
pentru cardul profesional european, adapt rile listei de activit i prev zute în anexa IV,
adapt rile punctelor 5.1.1-5.1.4., 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 din
anexa V, clarificarea cuno tin elor i competen elor pentru medici, asisten i medicali
generali ti, denti ti, veterinari, moa e, farmaci ti i arhitec i, adaptarea perioadelor
minime de formare pentru formarea medical de specialitate i formarea stomatologic
de specialitate, includerea de noi specializ ri medicale la punctul 5.1.3 din anexa V,
modific rile aduse listei prezentate la punctele 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 i 5.6.1 din
anexa V, includerea de noi specializ ri stomatologice la punctul 5.3.3 din anexa V,
precizarea condi iilor de aplicare a cadrelor comune de formare i precizarea
condi iilor de aplicare a testelor de formare comune. Este deosebit de important
organizarea de c tre Comisie a unor consult ri adecvate în timpul lucr rilor sale
preg titoare, inclusiv la nivel de exper i. În momentul preg tirii i al elabor rii actelor

19

RO

delegate, Comisia trebuie s garanteze transmiterea simultan , prompt
documentelor relevante c tre Parlamentul European i c tre Consiliu.

RO

i adecvat a

(25)

Pentru a asigura condi ii uniforme pentru punerea în aplicare a Directivei 2005/36/CE,
ar trebui s se atribuie Comisiei competen e de executare. Aceste competen e ar trebui
exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului
European i al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor i principiilor
generale privind mecanismele de control de c tre statele membre al exercit rii
competen elor de executare de c tre Comisie25.

(26)

Din cauza naturii tehnice a acestor acte legislative de punere în aplicare, ar trebui s se
utilizeze procedura de consultare pentru adoptarea actelor legislative de punere în
aplicare pentru stabilirea de norme comune i uniforme în ceea ce prive te
caracteristicile cardurilor profesionale europene pentru profesii specifice, formatul
cardului profesional european, traducerile necesare pentru a sus ine o cerere pentru
eliberarea unui card profesional european, detaliile pentru evaluarea cererilor pentru
un card profesional european, specifica iile tehnice i m surile necesare pentru a
asigura integritatea, confiden ialitatea i acurate ea informa iilor con inute în cardul
profesional european i în dosarul IMI, condi iile i procedurile pentru punerea la
dispozi ie a unui card profesional european, condi iile de acces la dosarul IMI,
mijloacele tehnice i procedurile pentru verificarea autenticit ii i valabilit ii unui
card profesional european i punerea în aplicare a mecanismului de alert .

(27)

Ca urmare a experien ei pozitive în ceea ce prive te evalu rile reciproce în temeiul
Directivei 2006/123/CE, ar trebui s se includ un sistem similar de evaluare în
Directiva 2005/36/CE. Statele membre ar trebui s notifice profesiile pe care le
reglementeaz i motivele pentru care o fac i s discute constat rile între ele. Acest
sistem ar contribui la o mai mare transparen pe pia a serviciilor profesionale.

(28)

Având în vedere c obiectivele ac iunii care urmeaz s fie întreprins , i anume
ra ionalizarea, simplificarea i îmbun t irea normelor de recunoa tere a calific rilor
profesionale, nu pot fi realizate într-o m sur suficient de statele membre deoarece ar
duce inevitabil la cerin e i regimuri procedurale divergente, sporind complexitatea
normativ i generând obstacole nejustificate în calea mobilit ii profesioni tilor i,
prin urmare, pot fi mai bine realizate la nivelul Uniunii din motive de coeren ,
transparen
i compatibilitate, Uniunea poate adopta m suri, în conformitate cu
principiul subsidiarit ii enun at la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea European .
În conformitate cu principiul propor ionalit ii, enun at la articolul men ionat, prezenta
directiv nu dep e te ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(29)

În conformitate cu Declara ia politic comun a statelor membre i a Comisiei privind
documentele explicative din [data], statele membre s-au angajat s anexeze la
notificarea m surilor de transpunere, în cazuri justificate, unul sau mai multe
documente care explic rela ia dintre componentele unei directive i p r ile
corespunz toare ale instrumentelor na ionale de transpunere. Cu privire la prezenta
directiv , organul legislativ consider justificat transferul acestor documente.

(30)

Prin urmare, Directiva 2005/36/CE ar trebui modificat în consecin ,
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ADOPT PREZENTA DIRECTIV :
Articolul 1
Modific ri ale Directivei 2005/36/CE
Directiva 2005/36/CE se modific dup cum urmeaz :
(1)

La articolul 1 se adaug un al doilea alineat, dup cum urmeaz :
„Prezenta directiv stabile te, de asemenea, norme referitoare la accesul par ial la o
profesie reglementat i accesul la stagii remunerate desf urate într-un alt stat
membru i recunoa terea acestora.”.

(2)

La articolul 2, alineatul (1) se înlocuie te cu urm torul text:
„1. Prezenta directiv se aplic oric rui resortisant al unui stat membru, inclusiv
membrilor profesiilor liberale, care doresc s exercite o profesie reglementat sau s
urmeze un stagiu remunerat într-un stat membru, altul decât cel în care i-a ob inut
calific rile profesionale, fie cu titlu independent, fie cu titlu salariat.”

(3)

Articolul 3 se modific dup cum urmeaz :
(a) alineatul (1) se modific dup cum urmeaz :
(i) Litera (f) se înlocuie te cu urm torul text:
„(f) «experien profesional »: exercitarea efectiv i legal cu norm întreag
sau echivalent par ial a respectivei profesii într-un stat membru;”
(ii) Se adaug urm toarele litere:
„(j) «stagiu remunerat»: exercitarea de activit i supravegheate i remunerate,
cu scopul de a avea acces la o profesie reglementat acordat pe baza unui
examen;
(k) „card profesional european”: un certificat electronic emis profesionistului
care atest recunoa terea calific rilor sale pentru stabilirea într-un stat membru
gazd sau îndeplinirea de c tre acesta a tuturor condi iilor necesare pentru a
presta temporar i ocazional servicii într-un stat membru gazd ;
(l) „înv are pe tot parcursul vie ii”: toate formele de înv mânt general,
educa ie i formare profesional , înv mânt non-formal i înv are informal
urmate de-a lungul vie ii, având ca rezultat o îmbun t ire a cuno tin elor,
competen elor i aptitudinilor.”.
(b) la alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuie te cu urm torul text:
„De fiecare dat când recunoa te o asocia ie sau o organiza ie men ionat la primul
paragraf, statul membru informeaz Comisia. Comisia este împuternicit s adopte
acte delegate în conformitate cu articolul 58a în ceea ce prive te actualizarea anexei I
atunci când aceast recunoa tere este conform cu prezenta directiv .
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În cazul în care consider c recunoa terea men ionat la al treilea paragraf nu este
conform cu prezenta directiv , Comisia adopt o decizie de punere în aplicare cu
privire la aceast neconformitate în termen de ase luni de la primirea tuturor
informa iilor necesare.”.
(4)

La articolul 4, alineatul (1) se înlocuie te cu urm torul text:
„1. Recunoa terea calific rilor profesionale de c tre statul membru gazd permite
beneficiarului s aib acces, în respectivul stat membru, la aceea i profesie sau, în
cazurile men ionate la articolul 4f, la o parte a aceleia i profesii ca cea pentru care
este calificat în statul membru de origine i s o exercite în statul membru gazd în
acelea i condi ii ca i resortisan ii acestuia.”.

(5)

Se insereaz urm toarele articole 4a–4f:
„Articolul 4a
Cardul profesional european
1.
Statele membre elibereaz titularului unei calific ri profesionale un card
profesional european la cererea acestuia i cu condi ia adopt rii de c tre Comisie a
actelor de punere în aplicare relevante prev zute la alineatul (6).
2.
Statele membre se asigur c titularul unui card profesional european
beneficiaz de toate drepturile conferite de articolele 4b-4e odat cu validarea
cardului de c tre autoritatea competent a statului membru relevant, astfel cum se
prevede la alineatele (3) i (4) din prezentul articol.
3.
Dac titularul unei calific ri inten ioneaz s presteze, în conformitate cu titlul
II, alte servicii decât cele reglementate de articolul 7 alineatul (4), cardul profesional
european se creeaz i valideaz de c tre autoritatea competent din statul membru
de origine în conformitate cu articolele 4b i 4c.
4.
Dac titularul unei calific ri inten ioneaz s se stabileasc într-un alt stat
membru în temeiul capitolelor I-IIIa din titlul III sau s presteze servicii în temeiul
articolului 7 alineatul (4), cardul profesional european se creeaz de c tre autoritatea
competent din statul membru de origine i se valideaz de c tre autoritatea
competent din statul membru gazd în conformitate cu articolele 4b i 4d.
5.
Statele membre desemneaz autorit ile competente pentru eliberarea de
carduri profesionale europene. Autorit ile respective asigur prelucrarea impar ial ,
obiectiv i prompt a cererilor de carduri profesionale europene. Centrele de
asisten men ionate la articolul 57b pot i ele s ac ioneze în calitate de autorit i
competente pentru eliberarea unui card profesional european. Statele membre se
asigur c autorit ile competente informeaz cet enii, inclusiv solicitan ii
poten iali, cu privire la avantajele unui card profesional european, atunci când este
disponibil.
6.
Comisia adopt acte de punere în aplicare prin care se atribuie carduri
profesionale europene pentru anumite profesii, se stabilesc formatul cardului
profesional european, traducerile necesare pentru a sus ine orice cerere de eliberare a
unui card profesional european i detaliile privind evaluarea cererilor, luând în
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considerare particularit ile fiec rei profesii în cauz . Aceste acte de punere în
aplicare se adopt în conformitate cu procedura de consultare men ionat la articolul
58.
7.
Orice tarife care ar putea fi impuse solicitan ilor în leg tur cu procedurile
administrative de eliberare a unui card profesional european sunt rezonabile,
propor ionale i corespunz toare cu costurile suportate de statele membre de origine
i gazd i nu ac ioneaz ca un factor de descurajare a solicit rii unui card
profesional european. Comisia este împuternicit s adopte acte delegate în
conformitate cu articolul 58a privind stabilirea criteriilor de calcul i a distribu iei
tarifelor.
8.
Recunoa terea calific rilor prin intermediul unui card profesional european
folose te drept alternativ procedural la recunoa terea calific rilor profesionale în
temeiul procedurilor prev zute în titlul II i III din prezenta directiv .
Disponibilitatea unui card profesional european pentru o anumit profesie nu
împiedic un titular al unei calific ri profesionale pentru profesia respectiv s ob in
recunoa terea calific rilor sale cu respectarea procedurilor, condi iilor, cerin elor i
termenelor prev zute în prezenta directiv , altele decât cele privind cardul
profesional european.
Articolul 4b
Cererea pentru un card profesional european i crearea unui dosar IMI
1.
Statele membre se asigur c titularul unei calific ri profesionale poate solicita
autorit ii competente din statul membru de origine un card profesional european
prin orice mijloace, inclusiv printr-un instrument online.
2.
Cererile sunt sus inute de documentele men ionate la articolul 7 alineatul (2) i
în anexa VII, dup caz. Comisia este împuternicit s adopte acte delegate în
conformitate cu articolul 58a privind stabilirea detaliilor documenta iei.
3.
Autoritatea competent a statului membru de origine confirm primirea cererii
i informeaz solicitantul cu privire la lipsa oric rui document f r întârziere dup
depunerea cererii. Aceasta creeaz în cadrul sistemului de informare al pie ei interne
(IMI) stabilit prin Regulamentul (UE) nr. […] al Parlamentului European i al
Consiliului(*) un dosar al cererii care con ine toate documentele justificative. În
cazul cererilor ulterioare depuse de acela i solicitant, autorit ile competente ale
statului membru de origine sau ale statului membru gazd nu pot solicita s se
depun înc o dat documente care sunt deja incluse în dosarul IMI i care sunt înc
valabile.
4.
Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se precizeaz
specifica iile tehnice, m surile necesare pentru a asigura integritatea,
confiden ialitatea i acurate ea informa iilor con inute în cardul profesional european
i în dosarul IMI, condi iile i procedurile pentru punerea unui card profesional
european la dispozi ia titularului acestuia, inclusiv posibilitatea de a-l desc rca de pe
internet sau de a transmite actualiz ri la dosar. Aceste acte de punere în aplicare se
adopt în conformitate cu procedura de consultare men ionat la articolul 58.

RO

23

RO

Articolul 4c
Cardul profesional european pentru prestarea temporar de servicii, altele decât
cele prev zute la articolul 7 alineatul (4)
1.
Autoritatea competent a statului membru de origine verific cererea, creeaz
i valideaz un card profesional european în termen de dou s pt mâni de la data la
care prime te o cerere complet . Aceasta informeaz solicitantul i statul membru în
care solicitantul inten ioneaz s presteze servicii cu privire la validarea cardului
profesional european. Transmiterea informa iilor de validare c tre statele membre
gazd în cauz constituie declara ia prev zut la articolul 7. Statul membru gazd nu
poate solicita o nou declara ie în conformitate cu articolul 7 pentru urm torii doi
ani.
2.
Decizia statului membru de origine sau absen a unei decizii în termenul de
dou s pt mâni men ionat la alineatul (1) se supune c ilor de recurs în temeiul
legisla iei na ionale.
3.
Dac dore te s presteze servicii în alte state membre decât cele ini ial
informate în temeiul alineatului (1) sau dore te s continue prestarea dincolo de
perioada de doi ani men ionat la alineatul (1), un titular de card profesional
european poate continua s utilizeze cardul profesional european men ionat la
alineatul (1). În aceste cazuri, titularul cardului profesional european depune
declara ia prev zut la articolul 7.
4.
Cardul profesional european r mân valabil atât timp cât titularul s u î i
p streaz dreptul de practic în statul membru de origine pe baza documentelor i a
informa iilor cuprinse în dosarul IMI.
Articolul 4d
Cardul profesional european pentru stabilire i prestarea temporar de servicii în
temeiul articolului 7 alineatul (4)
1.
La primirea unei cereri complete pentru un card profesional european,
autoritatea competent a statului membru de origine verific i confirm , în termen
de dou s pt mâni, autenticitatea i valabilitatea documentelor justificative
prezentate, creeaz un card profesional european, îl transmite spre validare autorit ii
competente a statului membru gazd i informeaz autoritatea respectiv cu privire la
dosarul IMI corespunz tor. Solicitantul este informat de c tre statul membru de
origine cu privire la stadiul procedurii.
2.
În cazurile prev zute la articolele 16, 21 i 49a, un stat membru gazd decide
cu privire la validarea unui card profesional european în conformitate cu alineatul (1)
în termen de o lun de la data primirii cardului profesional european transmis de
c tre statul membru de origine. În cazul unor îndoieli justificate, statul membru
gazd poate cere informa ii suplimentare de la statul membru de origine. Aceast
solicitare nu suspend termenul de o lun .
3.
În cazurile prev zute la articolele 7 alineatul (4) i 14, un stat membru gazd
decide dac recunoa te calific rile titularului sau îl supune unor m suri
compensatorii în termen de dou luni de la data primirii pentru validare a cardului
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profesional european transmis de c tre statul membru de origine. În cazul unor
îndoieli justificate, statul membru gazd poate cere informa ii suplimentare de la
statul membru de origine. Aceast solicitare nu suspend termenul de dou luni.
4.
În cazul în care statul membru gazd supune solicitantul la un test de aptitudini
în temeiul articolului 7 alineatul (4), solicitantul este în m sur s presteze serviciul
în termen de o lun de la adoptarea deciziei în conformitate cu alineatul (3).
5.
În cazul în care statul membru gazd nu adopt o decizie în termenele
prev zute la alineatele (2) i (3) sau nu solicit informa ii suplimentare în termen de
o lun de la data primirii cardului profesional european de la statul membru de
origine, cardul profesional european se consider a fi validat de statul membru gazd
i constituie recunoa terea calific rii profesionale în profesia reglementat în cauz
în statul membru gazd .
6.
Ac iunile întreprinse de c tre statul membru de origine în conformitate cu
alineatul (1) înlocuiesc orice cerere de recunoa tere a calific rilor profesionale în
temeiul legisla iei na ionale a statului membru gazd .
7.
Deciziile statului membru de origine i ale statului membru gazd în temeiul
alineatelor (1)-(5) sau absen a deciziei din partea statului membru de origine pot face
obiectul unui recurs în temeiul legisla iei na ionale a statului membru în cauz .
Articolul 4e
Prelucrarea i accesul la datele privind cardul profesional european
1.
Autorit ile competente din statele membre de origine i gazd actualizeaz
prompt dosarul IMI corespunz tor cu informa ii referitoare la ac iuni disciplinare sau
sanc iuni penale impuse sau la orice alte circumstan e specifice grave care pot avea
consecin e asupra desf ur rii activit ilor titularului cardului profesional european
în temeiul prezentei directive. Aceste actualiz ri includ tergerea de informa ii care
nu mai sunt necesare. Autorit ile competente în cauz informeaz titularul cardului
profesional european i autorit ile competente implicate în dosarul IMI
corespunz tor cu privire la orice actualiz ri.
2.
Accesul la informa ii din dosarul IMI se limiteaz la autorit ile competente ale
statului membru de origine i ale statului membru gazd i la titularul cardului
profesional european, în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului
European i a Consiliului(**).
3.
Informa iile privind solicitan ii individuali se prelucreaz doar de c tre
autorit ile competente relevante ale statului membru de origine i ale statului
membru gazd în leg tur cu cardul profesional european, în conformitate cu
dispozi iile privind protec ia siguran ei i s n t ii publice i cu Directiva 95/46/CE.
4.
Informa iile incluse în cardul profesional european se limiteaz la informa iile
necesare pentru certificarea dreptului titularului de a exercita profesia pentru care a
fost emis, în special numele, prenumele, data i locul na terii, profesia, regimul
aplicabil, autorit ile competente implicate, num rul de card, elementele de securitate
i referirea la un act valabil de identitate.
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5.
Statele membre asigur titularului unui card profesional european dreptul de a
cere în orice moment rectificarea, tergerea i blocarea dosarului s u din cadrul
sistemului IMI i de a fi informat în leg tur cu dreptul s u la momentul eliber rii
cardului profesional european, precum i de a i se reaminti aceasta din doi în doi ani
dup eliberarea cardului s u profesional european.
6.
În leg tur cu prelucrarea datelor personale din cardul profesional european i
din toate dosarele din IMI, autorit ile competente relevante ale statelor membre se
consider operatori în sensul Directivei 95/46/CE. În leg tur cu responsabilit ile
sale în temeiul alineatelor (1)-(4) i cu prelucrarea datelor personale pe care le
implic acestea, Comisia se consider operator în sensul Regulamentului (CE) nr.
45/2001 al Parlamentului European i al Consiliului(***).
7.
Statele membre asigur posibilitatea angajatorilor, clien ilor, pacien ilor i altor
p r i interesate de a verifica autenticitatea i valabilitatea unui card profesional
european prezentat lor de c tre titularul cardului, f r a se aduce atingere alineatelor
(2) i (3).
Comisia adopt acte de punere în aplicare prin care se precizeaz condi iile de acces
la dosarul IMI, mijloacele tehnice i procedurile de verificare men ionate la primul
paragraf. Aceste acte de punere în aplicare se adopt în conformitate cu procedura de
consultare men ionat la articolul 58.
Articolul 4f
Accesul par ial
1.
Autoritatea competent a statului membru gazd acord acces par ial la o
activitate profesional pe teritoriul s u, dac se îndeplinesc urm toarele condi ii:
(a) diferen ele ca atare dintre activitatea profesional exercitat legal în statul
membru de origine i profesia reglementat în statul membru gazd sunt atât de
mari încât, în realitate, aplicarea de m suri compensatorii ar însemna s se
cear solicitantului s urmeze întregul program de înv mânt i formare cerut
în statul membru gazd pentru a avea acces deplin la profesia reglementat în
statul membru gazd ;
(b) activitatea profesional poate fi separat în mod obiectiv de alte activit i
care intr în cadrul profesiei reglementate în statul membru gazd .
În sensul literei (b), o activitate se consider a fi separabil dac se exercit ca
activitate autonom în statul membru de origine.
2.
Accesul par ial poate fi respins dac aceast respingere se justific printr-un
motiv imperativ de interes general, precum s n tatea public , dac aceasta ar asigura
atingerea obiectivului urm rit i nu ar dep i ceea ce este strict necesar.
3.
În cazul stabilirii în statul membru gazd , cererile se examineaz
conformitate cu capitolele I i IV din titlul III.
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4.
Cererile pentru prestarea de servicii temporare în statul membru gazd privind
activit i profesionale care au implica ii în materie de s n tate i de siguran public
se examineaz în conformitate cu titlul II.
5.
Prin derogare de la articolul 7 alineatul (4) al aselea paragraf i de la articolul
52 alineatul (1), dup ce se acord accesul par ial, activitatea profesional se exercit
în temeiul titlului profesional al statului membru de origine.
------------(*) JO [Regulamentul IMI]
(**) JO L 281, 23.11.1995, p. 31
(***) JO L 8, 12.1.2001, p. 1”.
(6)

Articolul 5 se modific dup cum urmeaz :
(a)

la alineatul (1), litera (b) se înlocuie te cu urm torul text:

„(b) în cazul deplas rii prestatorului, dac a exercitat aceast profesie într-unul sau
mai multe state membre pe o perioad de cel pu in doi ani în decursul ultimilor 10
ani anteriori prest rii, atunci când profesia nu este reglementat în statul membru de
stabilire.
În sensul literei (b) a primului paragraf, condi ia prin care se impun doi ani de
exercitare nu se aplic într-unul dintre cazurile urm toare:
(a) fie profesia, fie înv mântul i formarea care dau dreptul la exercitarea
profesiei sunt reglementate;
(b) prestatorul înso e te beneficiarul, cu condi ia ca re edin a obi nuit a
beneficiarului s fie în statul membru de stabilire a prestatorului i profesia s
nu apar în lista men ionat la articolul 7 alineatul (4).
(b)

se adaug urm torul alineat (4):

„4. În cazul notarilor, actele autentice i alte activit i de autentificare care necesit
sigiliul statului membru gazd se exclud din prestare.”.
(7)

Articolul 7 se modific dup cum urmeaz :
(a)

alineatul (2) se modific dup cum urmeaz :

(i) litera (e) se înlocuie te cu urm torul text:
„(e) în ceea ce prive te profesiile în domeniile securit ii i s n t ii, în cazul în care
statul membru solicit acest lucru resortisan ilor s i, dovada inexisten ei unor
suspend ri temporare i finale de la exercitarea profesiei sau a unor condamn ri
penale.”
(ii) se adaug urm toarea liter (f):
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„(f) în cazul titlurilor de calificare men ionate la articolul 21 alineatul (1) i în cazul
certificatelor de drepturi dobândite men ionate la articolele 23, 26, 27, 30, 33, 33a,
37, 39 i 43, dovada care atest cunoa terea limbii statului membru gazd ”.
(b)

Se insereaz urm torul alineat (2a):

„2a. O declara ie prezentat de un prestator de servicii este valabil pe întreg
teritoriul statului membru în cauz .”.
(c)

alineatul (4) se înlocuie te cu urm torul text:

„4. Pentru prima prestare de servicii, în cazul profesiilor reglementate cu implica ii în
materie de s n tate sau de siguran public i care nu beneficiaz de o recunoa tere
automat în temeiul capitolelor II sau III din titlul III, autoritatea competent din
statul membru gazd poate realiza o verificare a calific rilor profesionale ale
prestatorului înainte de prima prestare de servicii. O astfel de verificare prealabil
este posibil numai în cazul în care obiectivul s u este s evite daunele grave pentru
s n tatea sau siguran a beneficiarului serviciului, ca urmare a lipsei de calificare
profesional a prestatorului i cu condi ia s nu dep easc ceea ce este necesar în
acest scop.
Statele membre notific Comisiei lista profesiilor pentru care este necesar o
verificare prealabil a calific rilor pentru a se evita daunele grave pentru s n tatea
sau siguran a beneficiarului serviciului în temeiul legisla iei i reglement rilor sale
na ionale. Statele membre furnizeaz Comisiei o justificare specific pentru
includerea în list a fiec reia dintre aceste profesii.
În termen de cel mult o lun de la data primirii declara iei i a documentelor anexate,
autoritatea competent informeaz prestatorul fie cu privire la decizia de a nu
controla calific rile, fie cu privire la rezultatul verific rii. În cazul întâmpin rii unor
dificult i care ar putea conduce la o întârziere, autoritatea competent informeaz
prestatorul, înainte de sfâr itul primei luni, cu privire la motivele întârzierii.
Dificultatea se rezolv în termen de o lun de la notificare i decizia se finalizeaz în
decursul celei de-a doua luni dup rezolvarea dificult ii.
În cazul unei diferen e importante între calific rile profesionale ale prestatorului i
formarea impus în statul membru gazd , în m sura în care aceast diferen este de
natur s afecteze în mod negativ s n tatea sau siguran a public i nu poate fi
compensat de prestator prin experien a profesional sau înv area pe tot parcursul
vie ii, statul membru gazd ofer prestatorului posibilitatea de a demonstra, în special
printr-o prob de aptitudini, c a ob inut cuno tin ele i competen ele care lipsesc. În
oricare dintre cazuri, prestarea serviciului trebuie s fie posibil în termen de o lun
de la data deciziei adoptate în aplicarea celui de-al treilea paragraf.
În lipsa unei reac ii din partea autorit ii competente în termenele stabilite la cel de-al
treilea i al patrulea paragraf, serviciul poate fi prestat.
În cazul în care calific rile au fost verificate în temeiul primelor cinci paragrafe,
serviciile sunt prestate cu titlul profesional din statul membru gazd .”.
(8)
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„1. Autorit ile competente din statul membru gazd pot solicita autorit ilor
competente din statul membru de stabilire, în cazul unor îndoieli, orice informa ii
pertinente privind legalitatea stabilirii i buna conduit a prestatorului, precum i
absen a unor sanc iuni disciplinare sau penale cu caracter profesional. În cazul
controlului calific rilor, autorit ile competente din statul membru gazd pot solicita
autorit ilor competente din statul membru de stabilire informa ii privind cursurile de
formare absolvite de prestator în m sura necesar pentru evaluarea diferen elor
semnificative care pot avea efecte negative asupra s n t ii sau siguran ei publice.
Autorit ile competente din statul membru de stabilire comunic aceste informa ii în
conformitate cu articolul 56.”.
(9)

Articolul 11 se modific dup cum urmeaz :
(a)

teza introductiv de la primul paragraf se înlocuie te cu urm torul text:
„În sensul articolului 13 i articolului 14 alineatul (6), calific rile profesionale
se grupeaz în func ie de urm toarele niveluri:”.

(b)

la litera (c), punctul (ii) se înlocuie te cu urm torul text:
„(ii) înv mântul i formarea reglementat sau, în cazul profesiilor
reglementate, formarea profesional cu o structur special , cu competen e care
dep esc ceea ce se asigur la nivelul b, echivalente cu nivelul de formare
asigurat în temeiul punctului (i), în cazul în care aceast formare confer un
nivel profesional comparabil i preg te te persoana format pentru un nivel
comparabil de responsabilit i i func ii, cu condi ia ca diploma s fie înso it
de un certificat din partea statului membru de origine;”.

(c)

literele (d) i (e) se înlocuiesc cu urm torul text:
„(d) diplom care atest absolvirea cu succes a unei form ri la nivel de
înv mânt postliceal cu o durat de cel pu in trei ani i cel mult patru ani sau
cu o durat echivalent cu frecven par ial , sau, dac se aplic în statul
membru de origine, cu un num r echivalent de credite din Sistemul european
de credite transferabile (ECTS), în cadrul unei universit i sau al unei institu ii
de înv mânt superior sau în cadrul altei institu ii de nivel echivalent, precum
i, dup caz, absolvirea cu succes a form rii profesionale necesare în plus fa
de ciclul de studii postliceale;
(e) diplom care atest c titularul a absolvit un ciclu de studii postliceale cu o
durat de peste patru ani sau cu o durat echivalent cu frecven par ial , sau,
dac se aplic în statul membru de origine, un num r echivalent de credite
ECTS în cadrul unei universit i sau al unei institu ii de înv mânt superior
sau în cadrul altei institu ii de nivel echivalent i, dup caz, c a absolvit
formarea profesional necesar în plus fa de respectivul ciclu de studii
postliceale.”.

(d)
(10)

RO
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La articolul 12, primul paragraf se înlocuie te cu urm torul text:
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„Se consider calificare care atest o formare prev zut la articolul 11, inclusiv
în ceea ce prive te nivelul în cauz , orice titlu de calificare sau ansamblu de
titluri de calificare care a fost eliberat de o autoritate competent a unui stat
membru, care atest absolvirea unei form ri în cadrul Uniunii, cu frecven
integral sau par ial , în cadrul sau în afara programelor formale, recunoscut
de respectivul stat membru ca având nivel echivalent i care confer titularului
acelea i drepturi de acces la o profesie sau de exercitare a acesteia sau care
preg te te pentru exercitarea respectivei profesii.”
(11)

Articolul 13 se înlocuie te cu urm torul text:
„Articolul 13
Condi ii de recunoa tere
1. Atunci când, într-un stat membru gazd , accesul la o profesie reglementat sau
exercitarea acesteia este condi ionat( ) de de inerea unor calific ri profesionale
determinate, autoritatea competent a respectivului stat membru acord accesul la
respectiva profesie i dreptul de exercitare a acesteia, în acelea i condi ii ca cele
pentru cet enii s i, solicitan ilor care de in un atestat de competen sau titlul de
calificare men ionat la articolul 11 prev zut de un al stat membru pentru a avea acces
la aceea i profesie sau pentru a avea dreptul de a o exercita pe teritoriul s u.
Atestatele de competen sau titlurile de calificare se elibereaz de o autoritate
competent dintr-un stat membru, desemnat în conformitate cu actele cu putere de
lege i actele administrative ale respectivului stat membru.
2. Accesul la profesie i exercitarea acesteia, prev zute la alineatul (1) se acord , de
asemenea, solicitan ilor titulari ai unui atestat de competen sau titlu de calificare
men ionat la articolul 11 emise de un alt stat membru care nu reglementeaz profesia
respectiv .
Atestatele de competen
urm toarele condi ii:

sau titlurile de calificare trebuie s

îndeplineasc

(a) s fi fost eliberate de o autoritate competent dintr-un stat membru,
desemnat în conformitate cu actele cu putere de lege i actele administrative
ale respectivului stat membru;
(b) s ateste preg tirea titularului pentru exercitarea profesiei în cauz .
3. În cazul unui atestat de competen sau titlu de calificare men ionat la alineatele
(1) i (2) sau a unui certificat care atest absolvirea unei forme de înv mânt i
formare reglementate sau o formare profesional cu structur special echivalent cu
nivelul prev zut la articolul 11 litera (c) punctul (i), statul membru gazd accept
nivelul atestat sau certificat de statul membru de origine.
4.
Prin derogare de la alineatele (1) i (2) ale prezentului articol, autoritatea
competent a statului membru gazd poate refuza accesul la profesie i exercitarea
acesteia titularilor unui atestat de competen atunci când calificarea na ional
necesar pentru exercitarea profesiei pe teritoriul s u este clasificat la literele (d) sau
(e) din articolul 11.”.
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(12)

Articolul 14 se modific dup cum urmeaz :
(a)

alineatul (1) se înlocuie te cu urm torul text:
„1. Articolul 13 nu aduce atingere dreptului statului membru gazd de a
impune solicitantului s urmeze un stagiu de adaptare de cel mult trei ani sau s
sus in o prob de aptitudini dac formarea pe care a primit-o acoper aspecte
semnificativ diferite în ceea ce prive te activit ile profesionale fa de cele
acoperite de formarea în statul membru gazd .”

(b)

la alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuie te cu urm torul text:
„În cazul în care consider c derogarea prev zut la paragraful al doilea nu
este adecvat sau c nu este conform cu legisla ia Uniunii, Comisia adopt în
termen de ase luni de la primirea tuturor informa iilor necesare o decizie de
punere în aplicare prin care cere statului membru relevant s nu adopte m sura
prev zut . În lipsa unui r spuns din partea Comisiei în termenul men ionat,
derogarea poate fi aplicat .”.

(c)

la alineatul (3), dup primul paragraf se insereaz urm torul paragraf:
„Pentru profesia de notar, statul membru gazd , atunci când stabile te m sura
de compensare, poate s in cont de activit ile specifice ale acestei profesii pe
teritoriul s u, în special în ceea ce prive te legisla ia care trebuie aplicat .”.

(d)

alineatele (4) i (5) se înlocuiesc cu urm torul text:
„4. În sensul alineatelor (1) i (5), prin «aspecte semnificativ diferite» se
în eleg aspectele a c ror cunoa tere este esen ial pentru exercitarea profesiei i
în cazul c rora formarea urmat de migrant prezint diferen e importante, în
ceea ce prive te con inutul, în raport cu formarea necesar în statul membru
gazd .
5. Alineatul (1) se aplic respectându-se principiul propor ionalit ii. În special,
în cazul în care statul membru gazd preconizeaz s îi impun solicitantului
finalizarea unui stagiu de adaptare sau promovarea unei probe de aptitudini,
trebuie s verifice în prealabil dac cuno tin ele, aptitudinile i competen ele
dobândite de solicitant în decursul experien ei sale profesionale i prin înv are
pe tot parcursul vie ii în orice stat membru sau într-o ar ter sunt de natur s
acopere, total sau par ial, aspectele semnificativ diferite men ionate la alineatul
(4).”.

(e)

se adaug urm toarele alineate (6) i (7):
„6. Decizia de impunere a unei perioade de adaptare sau a unui test de
aptitudini se motiveaz corespunz tor. În mod special, aceasta include
urm toarea motivare:
(a) se precizeaz nivelul de calificare necesar în statul membru gazd i
nivelul de calificare de inut de solicitant în conformitate cu clasificarea
stabilit la articolul 11;

RO

31

RO

(b) se precizeaz subiectul sau subiectele pentru care s-au identificat
diferen e semnificative;
(c) se explic diferen ele semnificative cu referire la con inut;
(d) se explic de ce, din cauza acestor diferen e semnificative, solicitantul
nu î i poate exercita în mod satisf c tor profesia pe teritoriul statului
membru gazd ;
(e) se explic de ce aceste diferen e semnificative nu pot fi compensate
prin cuno tin ele, aptitudinile i competen ele dobândite de solicitant în
decursul experien ei sale profesionale i prin înv are pe tot parcursul
vie ii.
7. Proba de aptitudini men ionat la alineatul (1) se organizeaz cel pu in de
dou ori pe an, iar solicitan ii sunt autoriza i s reia proba cel pu in o dat dac
au fost respin i la o prim prob .”.
(13)

Articolul 15 se elimin .

(14)

Articolul 20 se înlocuie te cu urm torul text:
„Articolul 20
Adaptarea listelor de activit i men ionate în anexa IV
Comisia este împuternicit s adopte acte delegate în conformitate cu articolul 58 a
în ceea ce prive te adaptarea listelor de activit i care sunt men ionate în anexa IV i
care fac obiectul recunoa terii experien ei profesionale în temeiul articolului 16, în
vederea actualiz rii sau a clarific rii nomenclaturii, f r ca respectiva modificare s
implice o restrângere a domeniului de aplicare a activit ilor legate de diferitele
categorii.”.

(15)

La articolul 21, se elimin alineatele (4), (6) i (7).

(16)

Se insereaz urm torul articol 21a:
„Articolul 21a
Procedura de notificare
1. Comisiei îi sunt notificate de c tre fiecare stat membru actele cu putere de lege i
actele administrative pe care le adopt acesta în materie de eliberare a titlurilor de
calificare în domeniul reglementat de prezentul capitol.
În ceea ce prive te titlurile de calificare men ionate în sec iunea 8, notificarea în
conformitate cu primul paragraf se adreseaz i celorlalte state membre.
2. Notificarea men ionat la alineatul (1) este înso it de un raport prin care se
demonstreaz conformitatea titlurilor de calificare notificate cu cerin ele relevante
ale prezentei directive. Raportul este emis de o autoritate sau un organism adecvat
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care a fost desemnat de c tre statul membru i care are capacitatea s evalueze
conformitatea titlurilor de calificare cu prezenta directiv .
3. Comisia este împuternicit s adopte acte delegate în conformitate cu articolul 58a
pentru a adapta punctele 5.1.1-5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 din
anexa V prin enumerarea i actualizarea denumirilor adoptate de statele membre
pentru titlurile de calificare, precum i, dup caz, a organismului care elibereaz
titlurile de calificare, a certificatului care înso e te respectivul titlu de calificare i a
titlului profesional corespunz tor.
4. În cazul în care consider c actele notificate men ionate la alineatul (1) nu sunt
conforme cu prezenta directiv , Comisia adopt o decizie de punere în aplicare cu
privire la aceast neconformitate în termen de ase luni de la primirea tuturor
informa iilor necesare.”.
(17)

La articolul 22 se adaug un al doilea paragraf, dup cum urmeaz :
„În sensul literei (b) de la primul alineat, începând cu [a se insera data – ziua
urm toare datei men ionate la primul paragraf al alineatului (1) din articolul 3] i
apoi din cinci în cinci ani, autorit ile competente din statele membre prezint
Comisiei i celorlalte state membre rapoarte disponibile public privind procedurile
lor curente de înv mânt i formare legate de medici, cadre medicale, asisten i
medicali generali ti, denti ti, denti ti speciali ti, medici veterinari, moa e i
farmaci ti.”.

(18)

Articolul 24 se modific dup cum urmeaz :
(a)

alineatul (2) se înlocuie te cu urm torul text:

„2. Formarea medical de baz cuprinde un total de cel pu in cinci ani de studii, care
se poate exprima i prin echivalentul în credite ECTS, i const în cel pu in 5500 de
ore de instruire teoretic i practic asigurate de o universitate sau sub supravegherea
unei universit i.
În ceea ce prive te persoanele care i-au început studiile înainte de 1 ianuarie 1972,
formarea men ionat la primul paragraf poate include o instruire practic la nivel
universitar de ase luni, efectuat pe baz de program integral sub supravegherea
autorit ilor competente.”.
(b)

se adaug urm torul alineat (4):

„Comisia este împuternicit s adopte acte delegate în conformitate cu articolul 58a,
care s specifice:
(a) nivelul de adecvare a cuno tin elor despre tiin ele men ionate la litera (a) din
alineatul (3) în conformitate cu progresul tiin ific i tehnologic i cu competen ele
necesare pe care le-ar putea presupune astfel de cuno tin e;
(b) nivelul de suficien a în elegerii elementelor men ionate la litera (b) din alineatul
(3) i competen ele necesare pentru aceast în elegere în conformitate cu progresul
tiin ific i evolu iile în înv mânt în statele membre;

RO

33

RO

(c) nivelul de adecvare a cuno tin elor despre disciplinele i practicile clinice
men ionate la litera (c) din alineatul (3) i competen ele necesare la care ar putea
conduce aceste cuno tin e în conformitate cu progresul tiin ific i tehnologic;
(d) pertinen a experien ei clinice men ionate la litera (d) din alineatul (3) i
competen ele necesare pe care aceast experien ar trebui s le presupun inând
cont de progresul tiin ific i tehnologic, precum i de evolu iile în înv mânt în
statele membre.”.
(19)

Articolul 25 se modific dup cum urmeaz :
(a)

alineatul (1) se înlocuie te cu urm torul text:

„1. Admiterea la formarea de medic specialist presupune absolvirea i validarea unui
ciclu de formare de baz în medicin prev zut la articolul 24 alineatul (2) în decursul
c ruia persoana format a dobândit cuno tin ele relevante de baz în medicin .”.
(b)

se insereaz urm torul alineat (3a):

„3a. Statele membre pot introduce în legisla iile lor na ionale except ri par iale de la
p r i ale form rii medicale de specialitate dac acea parte a form rii a fost deja
urmat în timpul absolvirii unui alt program de formare de specialitate enumerat la
punctul 5.1.3 din anexa V i cu condi ia ca anterioara calificare de specialitate s fi
fost deja ob inut de profesionist în statul membru respectiv. Statele membre se
asigur c excep ia acordat nu dep e te o treime din durata minim a cursurilor de
formare medical de specialitate astfel cum sunt men ionate la punctul 5.1.3 din
anexa V.
Fiecare stat membru notific Comisia i celelalte state membre privind legisla ia lor
na ional în cauz împreun cu justific ri detaliate pentru aceste except ri par iale.”.
(c)

alineatul (5) se înlocuie te cu urm torul text:

„5. Comisia este împuternicit s adopte acte delegate în conformitate cu articolul
58a în ceea ce prive te adapt rile perioadelor minime de formare men ionate la
punctul 5.1.3 din anexa V la progresul tiin ific i tehnic.”
(20)

La articolul 26, al doilea paragraf se înlocuie te cu urm torul text:
„Comisia este împuternicit s adopte acte delegate în conformitate cu procedura
prev zut la articolul 58a privind includerea de noi specializ ri medicale comune
pentru cel pu in o treime dintre statele membre la punctul 5.1.3 din anexa V, în
vederea actualiz rii prezentei directive în func ie de evolu ia legisla iilor na ionale.”.

(21)

La articolul 28, primul alineat se înlocuie te cu urm torul text:
„1. Admiterea la formarea specific în medicin general presupune absolvirea i
validarea unui ciclu de formare de baz în medicin prev zut la articolul 24 alineatul
(2).”.

(22)

RO

Articolul 31 se modific dup cum urmeaz :
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(a)

alineatul (1) se înlocuie te cu urm torul text:

„1. Admiterea la formarea de asistent medical generalist presupune un înv mânt
general de 12 ani, atestat de o diplom , un certificat sau un alt titlu de calificare
eliberat de autorit ile sau organismele competente ale unui stat membru sau de un
certificat care atest promovarea unui examen de admitere, de nivel echivalent, la
coli de asisten i.”.
(b)

la alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuie te cu urm torul text:

„Comisia este împuternicit s adopte acte delegate în conformitate cu articolul 58a
în ceea ce prive te modific rile la lista de la punctul 5.2.1 din anexa V în vederea
adapt rii acesteia la progresul educa ional, tiin ific i tehnic.”.
(c)

la alineatul (3), primul paragraf se înlocuie te cu urm torul text:

„Formarea de asistent medical generalist const în cel pu in trei ani de studii care
cuprind cel pu in 4 600 de ore de instruire teoretic i clinic , perioada de instruire
teoretic reprezentând cel pu in o treime, iar cea de instruire clinic cel pu in
jum tate din perioada minim de formare. Statele membre pot acorda except ri
par iale persoanelor care au beneficiat de o parte din formare la cursuri de nivel cel
pu in echivalent.”.
(d)

se adaug urm torul alineat (7):

„Comisia este împuternicit s adopte acte delegate în conformitate cu articolul 58a,
care s specifice:
(a) adecvarea cuno tin elor legate de tiin ele asisten ei medicale generale
men ionate la litera (a) din alineatul (6) în conformitate cu progresul tiin ific i
tehnologic, precum i a competen elor necesare pe care le-ar putea presupune astfel
de cuno tin e în conformitate cu progresul tiin ific i tehnologic i cu evolu iile
recente în înv mânt;
(b) nivelul de suficien a în elegerii elementelor men ionate la litera (a) din
alineatul (6) i competen ele necesare care rezult din aceast în elegere în
conformitate cu progresul tiin ific i tehnologic i cu evolu iile recente în
înv mânt;
(c) nivelul de suficien a cuno tin elor despre elementele men ionate la litera (b)
din alineatul (6) i competen ele necesare care rezult din aceste cuno tin e în
conformitate cu progresul tiin ific i cu evolu iile recente în înv mânt;
(d) nivelul de adecvare a experien ei clinice men ionate la litera (c) din alineatul
(6) i competen ele necesare care rezult din aceast experien clinic adecvat în
conformitate cu progresul tiin ific i tehnologic i cu evolu iile recente în
înv mânt.”.
(23)

Articolul 33 se modific dup cum urmeaz :
(a)

RO

se insereaz urm torul alineat (1a):
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„1a. Statele membre recunosc automat acele calific ri de asistent medical generalist
pentru care solicitantul a început formarea înainte de [a se insera data – intrarea în
vigoare a directivei modificate] i cerin a de admitere a fost de zece ani sau un nivel
echivalent de înv mânt general, dar calificarea se conformeaz în celelalte privin e
tuturor cerin elor de formare men ionate la articolul 31.”.
(b)

alineatul (3) se înlocuie te cu urm torul text:

„3. Statele membre recunosc titlurile de calificare ca asistent, eliberate în Polonia
pentru asisten ii care i-au încheiat formarea înainte de 1 mai 2004 i care nu
îndeplinesc cerin ele minime în materie de formare prev zute la articolul 31, atestate
de o „licen ” ob inut pe baza unui program special de revalorizare descris la
articolul 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a legii privind profesiile de
asistent i de moa i privind alte acte juridice (Jurnalul Oficial al Republicii Polone
din 30 aprilie 2004, nr. 92, pos. 885) i în Regulamentul Ministerului S n t ii din 12
aprilie 2010 de modificare a Regulamentului Ministerului S n t ii din 11 mai 2004
privind condi iile detaliate referitoare la cursurile asigurate pentru asisten i i moa e
titulari ai unui certificat de studii secundare (examen final – matura) i absolven i ai
unui liceu sanitar sau ai unor institu ii de înv mânt sanitar care formeaz asisten i i
moa e (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 21 aprilie 2010, nr. 65, pos. 420), cu
scopul de a verifica dac persoana în cauz posed un nivel de cuno tin e i de
competen e comparabil cu cel al asisten ilor titulari ai unei diplome descrise, în cazul
Poloniei, la punctul 5.2.2 din anexa V.”.
(24)

Articolul 34 se modific dup cum urmeaz :
(a)

la alineatul (2), primul i al doilea paragraf se înlocuiesc cu urm torul text:

„Formarea de baz de medic dentist const în total în cel pu in cinci ani de instruire
teoretic i practic , pe baz de program integral, care se poate exprima i prin
echivalentul în credite ECTS, cuprinzând cel pu in programa descris în anexa V
punctul 5.3.1 i efectuat într-o universitate, într-o institu ie de înv mânt superior
care asigur formare la un nivel recunoscut ca fiind echivalent sau sub supravegherea
unei universit i.
Comisia este împuternicit s adopte acte delegate în conformitate cu articolul 58a în
ceea ce prive te adapt rile la lista de la punctul 5.3.1 din anexa V în vederea
adapt rii acesteia la progresul tiin ific i tehnic.”.
(b)

se adaug urm torul alineat (4):

„Comisia este împuternicit s adopte acte delegate în conformitate cu articolul 58a,
care s specifice:
(a) nivelul de adecvare a cuno tin elor despre stomatologie i nivelul de în elegere
a metodelor tiin ifice men ionate la litera (a) din alineatul (3), precum i
competen ele necesare care rezult din acest nivel de cuno tin e i în elegere în
conformitate cu progresul tiin ific i tehnologic i cu evolu iile recente din
înv mânt;
(b) adecvarea cuno tin elor legate de articolele men ionate la litera (b) din
alineatul (3) i competen ele necesare care rezult din acest grad de cunoa tere în
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conformitate cu progresul
înv mânt;

tiin ific

i tehnologic

i cu evolu iile recente din

(c) nivelul de adecvare a cuno tin elor despre elementele men ionate la litera (c)
din alineatul (3) i competen ele necesare care rezult din acest nivel în conformitate
cu progresul tiin ific i tehnologic;
(d) nivelul de adecvare a cuno tin elor despre disciplinele i metodele clinice
men ionate la litera (d) din alineatul (3) i competen ele necesare care rezult din
acestea în conformitate cu progresul tiin ific i tehnologic;
(e) pertinen a experien ei clinice men ionate la litera (e) din alineatul (3) în
conformitate cu evolu iile recente din înv mânt.”.
(25)

Articolul 35 se modific dup cum urmeaz :
(a)

la alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuie te cu urm torul text:

„Formarea de medic dentist specialist pe baz de program integral se realizeaz pe o
perioad de cel pu in trei ani, care se poate exprima i prin echivalentul în credite
ECTS, sub supravegherea autorit ilor sau organismelor competente. Formarea
implic participarea personal a medicului dentist specialist candidat la activitatea i
responsabilit ile institu iei în cauz .”.
(b)

la alineatul (2) se elimin al treilea paragraf;

(c)

se adaug urm torul alineat (4):

„4. Comisia este împuternicit s adopte acte delegate în conformitate cu articolul
58a în ceea ce prive te adapt rile la perioada minim de formare men ionat la
alineatul (2) în vederea adapt rii acesteia la progresul tiin ific i tehnic.
Comisia este împuternicit s adopte acte delegate în conformitate cu articolul 58a în
ceea ce prive te includerea de noi specialit i stomatologice comune pentru cel pu in
o treime dintre statele membre la punctul 5.3.3 din anexa V, în vederea actualiz rii
prezentei directive în func ie de evolu ia legisla iilor na ionale.”.
(26)

Articolul 38 se modific dup cum urmeaz :
(a)

la alineatul (1), primul i al doilea paragraf se înlocuiesc cu urm torul text:

„Formarea de medic veterinar const în total în cel pu in cinci ani de instruire
teoretic i practic pe baz de program integral, care se poate exprima i prin
echivalentul în credite ECTS, efectuat într-o universitate sau într-o institu ie de
înv mânt superior care asigur formare la un nivel recunoscut ca fiind echivalent
sau sub supravegherea unei universit i, cuprinzând cel pu in programa prev zut în
anexa V punctul 5.4.1.
Comisia este împuternicit s adopte acte delegate în conformitate cu articolul 58a în
ceea ce prive te adapt rile la lista de la punctul 5.4.1 din anexa V în vederea
adapt rii acesteia la progresul tiin ific i tehnic.”.
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(b)

se adaug urm torul alineat (4):

„Comisia este împuternicit s adopte acte delegate în conformitate cu articolul 58a,
care s specifice:
(a) nivelul de adecvare a cuno tin elor despre tiin ele men ionate la litera (a) din
alineatul (3) i competen ele necesare care rezult din acest nivel de cuno tin e în
conformitate cu progresul tiin ific i tehnologic;
(b) nivelul de adecvare a cuno tin elor despre structura i func iile animalelor
s n toase men ionate la litera (b) din alineatul (3) i competen ele necesare pe care le
presupune acest nivel de cuno tin e în conformitate cu progresul tiin ific i
tehnologic;
(c) nivelul de adecvare a cuno tin elor despre comportamentul, protec ia i bolile
animale men ionate la literele (c) i (d) din alineatul (3) i competen ele necesare pe
care le presupune acest nivel de cuno tin e în conformitate cu progresul tiin ific i
tehnologic;
(d) nivelul de adecvare a cuno tin elor despre medicina preventiv men ionate la
litera (e) din alineatul (3) i competen ele necesare pe care le presupune acest nivel
de cuno tin e în conformitate cu progresul tiin ific i tehnologic;
(e) nivelul de adecvare a cuno tin elor despre elementele men ionate la litera (f)
din alineatul (3) i competen ele necesare pe care le presupune acest nivel de
cuno tin e în conformitate cu progresul tiin ific i tehnologic;
(f) nivelul de adecvare a cuno tin elor legate de experien a clinic i practic
men ionate la litera (h) din alineatul (3) i competen ele necesare pe care ar trebui s
le presupun acest nivel de cuno tin e în conformitate cu evolu iile recente din
înv mânt;
(27)

Articolul 40 se modific dup cum urmeaz :
(a)

la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuie te cu urm torul text:

„Comisia este împuternicit s adopte acte delegate în conformitate cu articolul 58a
în ceea ce prive te modificarea listei de la punctul 5.5.1 din anexa V în vederea
adapt rii acesteia la progresul educa ional, tiin ific i tehnic.”.
(b)

alineatul (2) se înlocuie te cu urm torul text:

„2. Accesul la formarea de moa

face obiectul uneia dintre urm toarele condi ii:

(a) absolvirea a cel pu in 12 ani de înv mânt general sau un certificat care atest
reu ita la un examen de nivel echivalent pentru admiterea la o coal de moa e
pentru tipul I;
(b) de inerea unui titlu de calificare ca asistent medical generalist men ionat la
punctul 5.2.2 din anexa V pentru tipul II.”
(c)

RO

se adaug urm torul alineat (4):
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„Comisia este împuternicit s adopte acte delegate în conformitate cu articolul 58a,
care s specifice:
(a) adecvarea cuno tin elor legate de tiin ele pe care se bazeaz activit ile
moa elor, men ionate la litera (a) din alineatul (3), i competen ele necesare pe care
le presupune acest grad de cunoa tere în conformitate cu progresul tiin ific i
tehnologic;
(b) nivelul de cunoa tere a elementelor men ionate la litera (c) din alineatul (3) i
competen ele necesare pe care le presupune acest nivel de cunoa tere în conformitate
cu progresul tiin ific i tehnologic;
(c) nivelul de adecvare a experien ei clinice men ionate la litera (d) din alineatul
(3) i competen ele necesare pe care le presupune acest nivel de cunoa tere în
conformitate cu reformele educa ionale recente, precum i cu progresul tiin ific i
tehnologic;
(d) adecvarea în elegerii form rii de personal medical i experien a de lucru cu
acesta, men ionate la litera (e) din alineatul (3), i competen ele necesare pe care le
presupune acest grad de în elegere în conformitate cu reformele educa ionale recente,
precum i cu progresul tiin ific i tehnologic.”.
(28)

La articolul 41, alineatul (1) se înlocuie te cu urm torul text:
„1. Titlurile de calificare ca moa prev zute în anexa V la punctul 5.5.2 beneficiaz
de recunoa tere automat în temeiul articolului 21, în cazul în care îndeplinesc unul
dintre urm toarele criterii:
(a) o formare a moa elor, pe baz de program integral, de cel pu in trei ani:
(b) o formare de moa , pe baz de program integral de cel pu in doi ani care const
în cel pu in 3 600 de ore, condi ionat de de inerea unui titlu de calificare ca asistent
medical generalist men ionat în anexa V la punctul 5.2.2;
(c) o formare de moa pe baz de program integral de cel pu in 18 luni care const
în cel pu in 3 000 de ore, condi ionat de de inerea unui titlu de calificare ca asistent
medical generalist prev zut în anexa V la punctul 5.2.2, urmat de o practic
profesional de un an pentru care se elibereaz un certificat în conformitate cu
alineatul (2).”.

(29)

La articolul 43 se insereaz urm torul alineat (1a):
„1a. În ceea ce prive te titlul de calificare ca moa , statele membre recunosc
automat aceast calificare în cazul în care solicitantul i-a început formarea înainte de
[a se insera data – intrarea în vigoare a directivei modificate] i condi ia de admitere
pentru aceast formare a fost de zece ani sau un nivel echivalent de educa ie general
pentru tipul I sau finalizarea unei form ri de asistent medical generalist cu o condi ie
de admitere de 10 ani sau un nivel echivalent înainte de a începe o formare de moa
care intr sub inciden a tipului II.”.

(30)

RO

Articolul 44 se modific dup cum urmeaz :
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(a)

alineatul (2) se înlocuie te cu urm torul text:

„2. Titlurile de calificare ca farmacist atest o formare pe o perioad de cinci ani,
care se poate exprima i prin echivalentul în credite ECTS, dintre care cel pu in:
(a) patru ani de instruire teoretic i practic cu program integral într-o universitate,
într-o institu ie de înv mânt superior la un nivel recunoscut ca fiind echivalent sau
sub supravegherea unei universit i;
(b) la finalul form rii teoretice i practice, ase luni de stagiu într-o farmacie deschis
publicului sau într-un spital, sub supravegherea serviciului farmaceutic al
respectivului spital.
Ciclul de formare men ionat la prezentul alineat include cel pu in programa descris
în anexa V la punctul 5.6.1. Comisia este împuternicit s adopte acte delegate în
conformitate cu articolul 58a în ceea ce prive te modificarea listei de la punctul 5.6.1
din anexa V, în vederea adapt rii acesteia la progresul tiin ific i tehnic.
Modific rile men ionate la al doilea paragraf nu pot implica, pentru niciun stat
membru, o modificare a principiilor legislative existente privind regimul profesiilor
în ceea ce prive te formarea i condi iile de acces ale persoanelor fizice.”.
(b)

se adaug urm torul alineat (4):

„Comisia este împuternicit s adopte acte delegate în conformitate cu articolul 58a,
care s specifice:
(a) nivelul de adecvare a cuno tin elor legate de medicamente i substan ele
utilizate la fabricarea medicamentelor men ionate la litera (a) din alineatul (3) i
competen ele necesare pe care le presupune acest nivel de cunoa tere în conformitate
cu progresul tiin ific i tehnologic;
(b) nivelul de adecvare a elementelor men ionate la litera (b) din alineatul (3) i
competen ele necesare pe care le presupune acest nivel de cunoa tere în conformitate
cu progresul tiin ific i tehnologic;
(c) nivelul de adecvare a elementelor men ionate la litera (c) din alineatul (3) i
competen ele necesare pe care le presupune acest nivel de cunoa tere în conformitate
cu progresul tiin ific i tehnologic;
(d) nivelul de adecvare a cuno tin elor legate de evaluarea datelor tiin ifice
men ionate la litera (d) din alineatul (3) i competen ele necesare pe care le
presupune acest grad de cunoa tere în conformitate cu progresul tiin ific i
tehnologic.”.
(31)

La alineatul (2) din articolul 45, se adaug urm toarea liter (h):
„(h) raportarea reac iilor adverse ale produselor farmaceutice c tre autorit ile
competente.”.

(32)

RO

Articolul 46 se înlocuie te cu urm torul text:
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„Articolul 46
Formare de arhitect
1. Durata form rii pentru profesia de arhitect trebuie s fie de cel pu in de ase ani i
se poate exprima i prin echivalentul în credite ECTS. Formarea într-un stat membru
const din oricare din urm toarele:
(a) cel pu in patru ani de studii pe baz de program integral într-o universitate sau
într-o institu ie de înv mânt comparabil care s se încheie prin reu ita la un
examen de nivel universitar i cel pu in doi ani de stagiu remunerat;
(b) cel pu in cinci ani de studii pe baz de program integral într-o universitate sau
într-o institu ie de înv mânt comparabil care s se încheie prin reu ita la un
examen de nivel universitar i cel pu in un an de stagiu remunerat.”
2. Formarea, care trebuie s fie de nivel universitar i a c rei component principal
este arhitectura, trebuie s men in un echilibru între aspectele teoretice i practice
ale form rii în arhitectur i trebuie s asigure dobândirea urm toarelor cuno tin e,
aptitudini i competen e:
(a) capacitatea de a concepe proiecte arhitecturale care s corespund atât cerin elor
estetice, cât i cerin elor tehnice;
(b) cuno tin e corespunz toare despre istoria i teoriile arhitecturii, precum i despre
arte, tehnologii i tiin e umane conexe;
(c) cuno tin e despre arte frumoase ca factori ce pot influen a calitatea conceperii
proiectelor arhitecturale;
(d) cuno tin e corespunz toare despre urbanism, planificarea i tehnicile aplicate în
procesul de planificare;
(e) capacitatea de a în elege rela iile dintre oameni i crea iile arhitecturale, pe de o
parte, i crea iile arhitecturale i mediul lor, pe de alt parte, precum i capacitatea de
a în elege necesitatea de a armoniza crea iile arhitecturale i spa iile în func ie de
necesit ile i scara uman ;
(f) capacitatea de a în elege profesia de arhitect i rolul s u în societate, în special
prin elaborarea de proiecte inând seama de factorii sociali;
(g) cuno tin e despre metodele de cercetare
construc ie;

i de preg tire a proiectului de

(h) cuno tin e despre problemele de proiectare structural , de construc ie i de
inginerie asociate proiect rii cl dirilor;
(i) cuno tin e corespunz toare despre probleme fizice i tehnologii, precum i despre
func ia construc iilor, astfel încât s le doteze cu toate elementele de confort interior
i de protec ie climateric ;
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(j) capacitatea tehnic care s îi permit s conceap construc ii care s îndeplineasc
cerin ele utilizatorilor, respectând totodat limitele impuse de buget i de
reglement rile în domeniul construc iilor;
(k) cuno tin e corespunz toare despre industrii, organiza ii, reglement ri i proceduri
care intervin în procesul de concretizare a proiectelor în cl diri i de integrare a
planurilor în planificarea general .
3. Stagiul remunerat trebuie s se efectueze într-un stat membru sub supravegherea
unei persoane care ofer garan ii adecvate în ceea ce prive te capacitatea sa de a oferi
preg tire practic . Acesta trebuie s se realizeze dup încheierea studiilor men ionate
la alineatul (1). Încheierea stagiului remunerat trebuie s fie atestat de un certificat
care înso e te titlul de calificare.
4.
Comisia este împuternicit s adopte acte delegate în conformitate cu articolul
58a, care s specifice:
(a) nivelul de adecvare a elementelor men ionate la litera (i) din alineatul (2) i
competen ele necesare pe care le presupune acest nivel de cunoa tere în conformitate
cu progresul tehnic i evolu iile recente din înv mânt;
(b) necesitatea capacit ii tehnice men ionate la litera (j) din alineatul (2) i
competen ele necesare pe care le presupune acest nivel al capacit ii în conformitate
cu progresul tehnic i evolu iile recente din înv mânt.”.
(33)

Articolul 47 se înlocuie te cu urm torul text:
„Articolul 47
Derog ri de la condi iile de formare ca arhitect
Prin derogare de la articolul 46, se recunosc, de asemenea, ca respectând dispozi iile
articolului 21: în cadrul promov rii sociale sau al studiilor universitare cu frecven
par ial , formarea care îndepline te cerin ele prev zute la articolul 46, atestat printrun examen în arhitectur promovat de c tre o persoan care lucreaz de apte ani sau
mai mult în domeniul arhitecturii sub supravegherea unui arhitect sau a unui birou de
arhitectur . Respectivul examen trebuie s fie de nivel universitar i s fie
echivalent cu examenul final men ionat la primul paragraf de la articolul 46
alineatul (1).”.

(34)

La articolul 49 se insereaz urm torul alineat (1a):
„1a. Alineatul (1) se aplic i titlurilor de calificare ca arhitect prev zute în anexa V,
în cazul în care formarea a început înainte de [a se insera data – doi ani de la data
prev zut la primul paragraf de la articolul 3 alineatul (1)].”.

(35)

În titlul III se insereaz urm torul capitol IIIA:
„Capitolul IIIA
Recunoa tere automat pe baza principiilor comune de formare
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Articolul 49a
Cadru comun de formare
1. În sensul prezentului articol, „cadru comun de formare” înseamn un set comun de
cuno tin e, aptitudini i competen e necesare pentru exercitarea unei anumite
profesii. În scopul accesului la aceast profesie i a exercit rii sale, un stat membru
prezint dovada c , pe teritoriul s u, calific rile dobândite pe baza acestui cadru au
acela i efect ca i titlurile de calificare pe care le elibereaz el însu i, cu condi ia ca
acest cadru s îndeplineasc condi iile enumerate la alineatul (2). Aceste criterii
respect specifica iile men ionate la alineatul (3).
2. Un cadru comun de formare îndepline te urm toarele condi ii:
(a)

cadrul comun de formare permite mai multor profesioni ti s se mute dintr-un
stat membru în altul în compara ie cu sistemul general de recunoa tere a
titlurilor de formare prev zute în capitolul I din titlul III;

(b)

profesia în cauz este deja reglementat în cel pu in o treime din toate statele
membre;

(c)

setul comun de cuno tin e, aptitudini i competen e combin cuno tin ele,
aptitudinile i competen ele definite în sistemele de educa ie i formare care se
aplic în cel pu in o treime din toate statele membre;

(d)

cuno tin ele, aptitudinile i competen ele necesare pentru un astfel de cadru
comun de formare se raporteaz la nivelurile din Cadrul european al
calific rilor, astfel cum sunt definite în anexa II la Recomandarea
Parlamentului European i a Consiliului privind stabilirea Cadrului european al
calific rilor pentru înv area de-a lungul vie ii(*);

(e)

profesia în cauz nu este acoperit de un alt cadru comun de formare i nici nu
este reglementat deja în capitolul III din titlul III;

(f)

cadrul comun de formare a fost preg tit în urma unei proceduri
corespunz toare transparente, inclusiv cu implicarea p r ilor interesate din
statele membre în care profesia nu este reglementata;

(g)

cadrul comun de formare permite resortisan ilor din orice stat membru s fie
eligibili pentru ob inerea atest rii în temeiul acestui cadru f r a fi obliga i s
fie membri ai unei organiza ii profesionale sau s fie înregistra i la o astfel de
organiza ie.

3. Comisia este împuternicit s adopte acte delegate în conformitate cu articolul 58a
care s specifice setul comun de cuno tin e, aptitudini i competen e, precum i
calific rile introduse în cadrul comun de formare.
4. Statele membre notific Comisiei titlul profesional care se dobânde te în
conformitate cu cadrul comun de formare men ionat la alineatul (3).
5. Un stat membru poate solicita o derogare de la aplicarea cadrului comun de
formare men ionat la alineatul (3) pe teritoriul s u dac altfel ar fi obligat s
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introduc o nou profesie reglementat pe teritoriul s u, dac ar trebui s modifice
principii interne fundamentale existente privind regimul profesiilor în ceea ce
prive te formarea i condi iile de acces la aceste profesii sau dac statul membru nu
dore te s î i lege sistemul na ional de calific ri de calific rile stabilite în acest cadru
comun de formare. Comisia poate adopta o decizie de punere în aplicare pentru a
acorda aceste derog ri statelor membre în cauz . Articolul 49b
Teste comune de formare
1. În sensul prezentului articol, un test comun de formare înseamn un test de
aptitudini prin care se evalueaz capacitatea unui profesionist de a exercita o profesie
în toate statele membre care reglementeaz aceast profesie. Reu ita la un test comun
de formare permite accesul la activit ile profesionale în cauz i exercitarea acestora
într-un stat membru în acelea i condi ii ca i titularii calific rilor profesionale
dobândite în acel stat membru.
2. Testul comun de formare îndepline te urm toarele condi ii:
(a)

testul comun de formare permite mai multor profesioni ti s se mute dintr-un
stat membru în altul în compara ie cu sistemul general de recunoa tere a
titlurilor de formare prev zute în capitolul I din titlul III;

(b)

profesia în cauz este reglementat în cel pu in o treime din toate statele
membre;

(c)

testul comun de formare a fost preg tit în urma unei proceduri corespunz toare
transparente, inclusiv cu participarea p r ilor interesate din statele membre în
care profesia nu este reglementata;

(d)

testul comun de formare permite resortisan ilor din orice stat membru s
participe la acest test i la organizarea practic a acestor teste în statele membre
f r a fi obliga i s fie membri ai unei organiza ii profesionale sau s fie
înregistra i la o astfel de organiza ie.

3. Comisia este împuternicit s adopte acte delegate în conformitate cu articolul 58a
privind condi iile acestor teste comune de formare
----------(*) JO C 111, 6.5.2008, p. 1.”.
(36)

La articolul 50 se insereaz urm torul alineat (3a):
„3a. În cazul unor îndoieli justificate, statul membru gazd poate solicita autorit ilor
competente ale unui stat membru o confirmare a faptului c solicitantul nu este
suspendat sau nu are interdic ie de exercitare a profesiei ca urmare a unei erori
profesionale grave sau a unei condamn ri pentru infrac iuni legate de exercitarea
activit ilor sale profesionale.”.

(37)
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„3. Un stat membru nu poate rezerva utilizarea titlului profesional pentru titularii
calific rilor profesionale dac nu a notificat asocia ia sau organiza ia în cauz
Comisiei i celorlalte state membre în conformitate cu articolul 3 alineatul (2).”.
(38)

La articolul 53 se adaug un al doilea paragraf, dup cum urmeaz :
„Un stat membru se asigur c orice control al cunoa terii unei limbi se realizeaz de
c tre o autoritate competent dup adoptarea deciziilor men ionate la articolele 4d, 7
alineatul (4) i 51 alineatul (3) i în cazul în care exist îndoieli serioase i concrete
cu privire la nivelul suficient al cuno tin elor lingvistice ale profesionistului legate de
activit ile profesionale pe care aceast persoan inten ioneaz s le desf oare.
În cazul profesiilor cu implica ii asupra siguran ei pacien ilor, statele membre pot
conferi autorit ilor competente dreptul de a efectua verific ri lingvistice care s
acopere to i profesioni tii în cauz , în cazul în care sistemul na ional de asisten
medical solicit aceasta în mod expres sau, în cazul profesioni tilor care desf oar
o activitate independent neafilia i la sistemul na ional de asisten medical , de c tre
reprezentan ii organiza iilor na ionale ale pacien ilor.
Orice control lingvistic se limiteaz la cunoa terea uneia dintre limbile oficiale ale
statului membru în func ie de alegerea persoanei în cauz , este propor ional cu
activitatea care urmeaz a fi desf urat i gratuit pentru profesionist. Persoana în
cauz are dreptul de a exercita o cale de atac împotriva acestor ac iuni de control în
fa a instan elor na ionale.”.

(39)

În titlul IV se insereaz urm torul articol 55a:
„Articolul 55a
Recunoa terea stagiului remunerat
În vederea acord rii accesului la o profesie reglementat , statul membru de origine
trebuie s recunoasc stagiul remunerat desf urat în alt stat membru i certificat de
c tre o autoritate competent din statul membru respectiv.”.

(40)

Denumirea titlului V se înlocuie te cu urm torul text:
„Titlul V
COOPERARE ADMINISTRATIV
CET ENI PENTRU APLICARE”

(41)

I

RESPONSABILITATE

FA

DE

La articolul 56 alineatul (2), primul paragraf se înlocuie te cu urm torul text:
Autorit ile competente din statele membre gazd i de origine schimb informa ii
referitoare la m suri disciplinare sau sanc iuni penale impuse sau orice alte
circumstan e specifice grave care pot avea consecin e asupra desf ur rii activit ilor
titularului cardului profesional european în temeiul prezentei directive, respectând
legisla ia privind protec ia datelor personale prev zut în Directiva 95/46/CE i
Directiva 2002/58/CE ale Parlamentului European i ale Consiliului (*).
---------
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(*) JO L 201, 31.7.2002, p. 37.”.
(42)

Se insereaz urm torul articol 56a:
„Articolul 56a
Mecanism de alert
1.
Autorit ile competente dintr-un stat membru informeaz autorit ile
competente din toate celelalte state membre i Comisia cu privire la identitatea unui
profesionist c ruia i s-a interzis de c tre autorit ile sau tribunalele na ionale s
desf oare, pe teritoriul statului membru respectiv, chiar i cu caracter temporar,
urm toarele activit i profesionale:
(a) medic generalist care de ine titlul de calificare men ionat la punctul 5.1.4 din
anexa V;
(b) medic specialist care de ine un titlu men ionat la punctul 5.1.3 din anexa V;
(c) asistent medical generalist care de ine titlul de calificare men ionat la punctul
5.2.2 din anexa V;
(d) medic dentist care de ine calific rile profesionale enumerate la punctul 5.3.2 din
anexa V;
(c) denti ti speciali ti care de in titlul de calificare men ionat la punctul 5.3.3 din
anexa V;
(f) medic veterinar care de ine titlul de calificare men ionat la punctul 5.4.2 din anexa
V, cu excep ia cazului în care l-au notificat deja în temeiul articolului 32 din
Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European i a Consiliului(*);
(g) moa

care de ine titlul de calificare men ionat la punctul 5.5.2 din anexa V;

(h) farmacist care de ine titlul de calificare men ionat la punctul 5.6.2 din anexa V;
(i) titulari de certificate men iona i la punctul 2 din anexa VII care atest c titularul a
încheiat o formare care îndepline te cerin ele minime enumerate la articolele 24, 25,
31, 34, 35, 38, 40 sau, respectiv, 44, dar care a început mai devreme decât datele de
referin ale calific rilor men ionate la punctele 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,
5.5.2, 5.6.2 din anexa V.
(j) titulari de certificate de drepturi dobândite astfel cum sunt men ionate la articolele
23, 27, 29, 33, 37 i 43.
Informa iile men ionate la primul paragraf se trimit cel târziu în termen de trei zile de
la data adopt rii deciziei de interzicere a exercit rii unei activit i profesionale de
c tre profesionistul în cauz .
2.
În cazurile care nu fac obiectul Directivei 2006/123/CE, în cazul în care un
profesionist stabilit într-un stat membru exercit o activitate profesional sub un alt
titlu profesional decât cele men ionate la alineatul (1) i în cadrul prezentei directive,
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un stat membru informeaz f r întârziere alte state membre în cauz i Comisia
atunci când ia cuno tin efectiv despre orice comportament, acte sau circumstan e
specifice care se refer la aceast activitate i care ar putea cauza prejudicii grave
s n t ii sau siguran ei persoanelor sau mediului într-un alt stat membru. Informa ia
respectiv nu dep e te ceea ce este strict necesar pentru a identifica profesionistul în
cauz i include trimiterea la decizia unei autorit i competente de a interzice
acestuia s î i desf oare activit ile profesionale. Alt stat membru poate solicita
informa ii suplimentare în conformitate cu condi iile prev zute la articolele 8 i 56.
3.
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul schimbului de informa ii în
conformitate cu alineatele 1 i 2 se realizeaz în conformitate cu Directivele
95/46/CE i 2002/58/CE. Prelucrarea datelor cu caracter personal de c tre Comisie se
realizeaz în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
4.
Statele membre asigur informarea în scris, în ceea ce prive te alertele, a
profesioni tilor cu privire la care se trimit alerte altor state membre în acela i timp cu
alerta în sine, posibilitatea acestora de a face recurs la instan ele na ionale împotriva
deciziei sau pentru rectificarea acestor decizii i accesul la desp gubiri legate de
orice prejudiciu cauzat prin alerte false c tre alte state membre, iar, în astfel de
cazuri, decizia con ine precizarea c face obiectul unor proceduri ini iate de c tre
profesionist.
5.
Comisia adopt acte de punere în aplicare pentru aplicarea mecanismului de
alert . Actul de punere în aplicare include dispozi ii referitoare la autorit ile
competente care au dreptul de a trimite i/sau de a primi alerte, la completarea
alertelor cu informa ii suplimentare, la retragerea i închiderea alertelor, la drepturile
de acces la date, modalit i de a corecta informa iile con inute în alerte i m suri
pentru a asigura securitatea prelucr rii datelor i perioadele de reten ie a datelor.
Aceste acte de punere în aplicare se adopt în conformitate cu procedura de
consultare men ionat la articolul 58.
---------------(*) JO L 376, 27.12.2006, p. 36.”.
(43)

Articolul 57 se înlocuie te cu urm torul text:
„Articolul 57
Accesul central online la informa ii
1. Statele membre se asigur c urm toarele informa ii sunt disponibile online i
actualizate regulat prin intermediul ghi eelor unice:
(a) o list a tuturor profesiilor reglementate în sensul articolului 3 alineatul (1)
litera (a) în statul membru, inclusiv date de contact ale autorit ilor competente
pentru fiecare profesie reglementat i ale centrului de asisten prev zute la
articolul 57b;
(b) o list a profesiilor pentru care este disponibil un card profesional european,
func ionarea acestuia i autorit ile competente pentru eliberarea cardului;
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(c) o list a tuturor profesiilor pentru care statul membru aplic articolul 7
alineatul (4) în cadrul legilor i reglement rii na ionale;
(d) o list a formelor de înv mânt i formare reglementate i formare cu
structur special men ionate la articolul 11 litera (c) punctul (ii);
(e) toate cerin ele, procedurile i formalit ilor men ionate în prezenta directiv
pentru fiecare profesie reglementat în statul membru, inclusiv toate tarifele
aferente care trebuie pl tite de c tre cet eni i documentele care trebuie depuse
de c tre cet eni;
(f) modalitatea de a contesta deciziile autorit ilor competente în temeiul
legisla iei i reglement rilor na ionale.
2. Statele membre se asigur c informa iile prev zute la alineatul (1) se furnizeaz
de o manier clar i cuprinz toare pentru utilizatori, c sunt u or accesibile de la
distan i prin mijloace electronice i c sunt actualizate.
3. Statele membre se asigur c ghi eele unice i autorit ile competente r spund în
cel mai scurt timp posibil oric ror solicit ri de informa ii adresate ghi eului unic. În
acest scop, ele pot de asemenea s transmit aceste cereri de informa ii la centrele de
asisten men ionate la articolul 57b i s îi informeze pe cet enii în cauz .
4. Statele membre i Comisia iau m suri adiacente pentru a se asigura c ghi eele
unice pun la dispozi ie informa iile prev zute la alineatul (1) în alte limbi oficiale ale
Uniunii. Aceasta nu afecteaz legisla ia statelor membre cu privire la utilizarea
limbilor pe teritoriile lor.
5. Statele membre coopereaz între ele i cu Comisia în scopul punerii în aplicare a
alineatelor (1), (2) i (4).”.
(44)

Se insereaz urm torul articol 57a:
„Articolul 57a
Proceduri prin mijloace electronice
1. Statele membre se asigur c toate cerin ele, procedurile i formalit ile legate de
accesul la aspecte reglementate de prezenta directiv pot fi îndeplinite cu u urin , de
la distan i prin mijloace electronice, prin intermediul ghi eului unic relevant.
2. Alineatul (1) nu se aplic pentru desf urarea unui test de aptitudini sau la
perioada de adaptare în sensul articolului 14 alineatul (1).
3. În cazul în care se justific solicitarea de c tre statele membre a semn turilor
electronice avansate în sensul Directivei 1999/93/CE a Parlamentului European i a
Consiliului(*) pentru îndeplinirea procedurilor men ionate la alineatul (1), statele
membre accept semn turi electronice în conformitate cu Decizia 2009/767/CE a
Comisiei(**) i asigur m suri tehnice pentru prelucrarea formatelor avansate de
semn tur electronic definite prin Decizia 2011/130/UE a Comisiei(***).
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4. Toate procedurile se desf oar în conformitate cu dispozi iile Directivei
2006/123/CE privind ghi eele unice. Orice termen de respectare a procedurilor sau
formalit ilor prev zute în prezenta directiv de c tre statele membre începe în
momentul în care un cet ean a depus o cerere la un ghi eu unic.
(*)

JO L 13, 19.1.2000, p. 12.

(**) JO L 274, 20.10.2009, p. 36.
(***) JO L 53, 26.2.2011, p. 66.”.
(45)

Se insereaz urm torul articol 57b:
„Articolul 57b
Centre de asisten
1. Fiecare stat membru desemneaz pân la [a se insera data – termenul de
transpunere] un centru de asisten a c rui sarcin este de a asigura cet enilor i
centrelor din celelalte state membre asisten privind recunoa terea calific rilor
profesionale prev zut de prezenta directiv , inclusiv informa ii privind legisla ia
na ional care reglementeaz profesiile i exercitarea acestora, legisla ia social i,
dup caz, normele de deontologie.
2. Centrele de asisten din statele membre gazd asist cet enii în exercitarea
drepturilor conferite de prezenta directiv , dup caz, în cooperare cu centrul de
asisten din statul membru de origine i autorit ile competente i ghi eele unice din
statul membru gazd .
3. Orice autoritate competent din statul membru gazd este solicitat s coopereze
pe deplin cu un centru de asisten din statul membru gazd i s ofere, la cererea
acestor centre de asisten din statul membru gazd , informa ii cu privire la cazurile
individuale.
4. La cererea Comisiei, centrele de asisten o informeaz cu privire la anchetele în
care este implicat Comisia în termen de dou luni de la primirea acestei cereri.”

(46)

Articolul 58 se înlocuie te cu urm torul text:
„Articolul 58
Procedura comitetelor
1. Comisia este asistat de un Comitet pentru recunoa terea calific rilor profesionale.
Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
2. În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplic articolul 4 din
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.”.

(47)

Se insereaz urm torul articol 58a:
„Articolul 58a
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Exercitarea deleg rii
1. Competen a de a adopta acte delegate se confer Comisiei sub rezerva condi iilor
prev zute la prezentul articol.
2. Competen a de a adopta actele delegate men ionate la articolele 3 alineatul (2), 4a
alineatul (7), 4b alineatul (2), 20, 21a alineatul (3), 24 alineatul (4), 25 alineatul (5),
26 alineatul (2), 31 alineatul (2), 31 alineatul (7) 34 alineatul (2), 34 alineatul (4), 35
alineatul (4), 38 alineatul (1), 38 alineatul (4), 40 alineatul (1), 40 alineatul (4), 44
alineatul (2), 44 alineatul (4), 46 alineatul (4), 49a alineatul (3) i 49b alineatul (3) se
confer Comisiei pentru o perioad de timp nedeterminat începând de la [a se
introduce data - data intr rii în vigoare a directivei de modificare].
3. Delegarea competen ei men ionat la articolele 3 alineatul (2), 4a alineatul (7), 4b
alineatul (2), 20, 21a alineatul (3), 24 alineatul (4), 25 alineatul (5), 26 alineatul (2),
31 alineatul (2), 31 alineatul (7) 34 alineatul (2), 34 alineatul (4), 35 alineatul (4), 38
alineatul (1), 38 alineatul (4), 40 alineatul (1), 40 alineatul (4), 44 alineatul (2), 44
alineatul (4), 46 alineatul (4), 49a alineatul (3) i 49b alineatul (3) poate fi revocat în
orice moment de c tre Parlamentul European sau de c tre Consiliu. O decizie de
revocare pune cap t deleg rii competen ei specificate în decizia respectiv . Aceasta
produce efecte începând cu ziua urm toare public rii deciziei în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene sau la o dat ulterioar , precizat în decizie. Decizia nu aduce
atingere valabilit ii niciunuia dintre actele delegate deja în vigoare.
4. De îndat ce adopt un act delegat, Comisia îl notific simultan Parlamentului
European i Consiliului.
5. Actul delegat adoptat în temeiul articolelor 3 alineatul (2), 4a alineatul (7), 4b
alineatul (2), 20, 21a alineatul (3), 24 alineatul (4), 25 alineatul (5), 26 alineatul (2),
31 alineatul (2), 31 alineatul (7), 34 alineatul (2), 34 alineatul (4), 35 alineatul (4), 38
alineatul (1), 38 alineatul (4), 40 alineatul (1), 40 alineatul (4), 44 alineatul (2), 44
alineatul (4), 46 alineatul (4), 49a alineatul (3) i 49b alineatul (3) intr în vigoare
numai în cazul în care Parlamentul European sau Consiliul nu a exprimat nicio
obiec ie în termen de dou luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului
European i Consiliului sau dac , înainte de expirarea acestui termen, atât
Parlamentul European, cât i Consiliul informeaz Comisia c nu vor formula
obiec ii. Perioada respectiv se prelunge te cu dou luni la ini iativa Parlamentului
European sau a Consiliului.”.
(48)

Articolul 59 se înlocuie te cu urm torul text:
„Articolul 59
Transparen a
1.
Statele membre notific pân la [a se insera data – sfâr itul perioadei de
transpunere] Comisiei o list a profesiilor reglementate existente în conformitate cu
legisla ia lor na ional . Orice modificare la aceast list de profesii reglementate se
notific , de asemenea, Comisiei, f r întârziere. Comisia creeaz i gestioneaz o
baz de date disponibil publicului pentru astfel de informa ii.

RO

50

RO

2. Statele membre examineaz dac cerin ele din cadrul sistemului lor juridic care
restric ioneaz accesul la o profesie sau exercitarea acesteia pentru titularii unei
calific ri profesionale specifice, inclusiv utilizarea titlurilor profesionale i
activit ile profesionale permise în temeiul acestor titluri sunt compatibile cu
urm toarele principii:
(a) cerin ele nu trebuie s fie direct sau indirect discriminatorii în func ie de cet enie
sau re edin ;
(b) cerin ele trebuie s fie justificate printr-un motiv imperativ legat de un interes
general;
(c) cerin ele trebuie s fie adecvate pentru asigurarea îndeplinirii obiectivului urm rit
i nu trebuie s dep easc ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului.
3. Alineatul (1) se aplic i profesiilor reglementate într-un stat membru de c tre o
asocia ie sau organiza ie în sensul articolului 3 alineatul (2) i oric ror cerin e legate
de necesitatea calit ii de membru.
4. Pân la [a se insera data – sfâr itul perioadei de transpunere], statele membre
prezint informa ii privind cerin ele pe care inten ioneaz s le p streze i motivele
pentru care consider c cerin ele lor sunt conforme cu alineatul (2). Statele membre
prezint informa ii privind cerin ele pe care le introduc ulterior i motivele pentru
care consider c cerin ele lor sunt conforme cu alineatul (2) în termen de ase luni
de la adoptarea m surii.
5. Pân la [a se insera data – sfâr itul perioadei de transpunere] i apoi din doi în doi
ani, statele membre prezint , de asemenea, un raport privind cerin ele pe care le-au
înl turat sau le-au f cut mai pu in stricte.
6. Comisia înainteaz rapoartele celorlalte state membre, care î i prezint observa iile
în termen de ase luni. În acela i termen, Comisia consult p r ile interesate, inclusiv
profesiile în cauz .
7. Comisia prezint un raport de sintez pe baza informa iilor furnizate de statele
membre grupului de coordonatori instituit în temeiul Deciziei nr. 2007/172/CE a
Comisiei*, care poate formula observa ii.
8. Având în vedere observa iile men ionate la alineatele (6) i (7), Comisia [a se
insera data – un an de la finalul perioadei de transpunere] î i prezint constat rile
finale Consiliului i Parlamentului European, înso ite, dup caz, de propuneri pentru
ini iative suplimentare.
(*) JO L 79, 20.3.2007, p. 38.”.
(49)

La articolul 61, al doilea paragraf se înlocuie te cu urm torul text:
„Dup caz, Comisia adopt o decizie de punere în aplicare pentru a permite statului
membru respectiv s deroge de la dispozi ia în cauz pentru o perioad limitat .”.

(50)
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Anexele II i III se elimin .
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(51)

La punctul 1 din anexa VII, se adaug urm toarea liter (g):
„(g) în cazul în care statul membru solicit aceasta resortisan ilor s i, dovada
inexisten ei atât a unei suspend ri temporare de la exercitarea profesiei, cât i a unor
condamn ri penale.”.
Articolul 2
Modificare a [Regulamentului IMI]

Punctul 2 din anexa I la [Regulamentul IMI] se înlocuie te cu urm torul text:
„2. Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European i a Consiliului(*): articolele 4a-4e,
articolul 8, articolul 21a, articolul 50, articolul 51, articolul 56 i articolul 56a.
(*) JO L 255, 30.9.2005, p. 22.”.
Articolul 3
Transpunere
1.

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege i actele administrative
necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu pân la [a se insera data
– doi ani de la intrarea în vigoare]. Acestea comunic de îndat Comisiei textul
respectivelor dispozi ii.
Atunci când statele membre adopt aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta
directiv sau sunt înso ite de o asemenea trimitere la data public rii lor oficiale.
Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

2.

Comisiei îi este comunicat de statele membre textul principalelor dispozi ii de drept
intern pe care le adopt în domeniul reglementat de prezenta directiv .
Articolul 4
Intrare în vigoare

Prezenta directiv intr în vigoare în a dou zecea zi de la data public rii în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.
Articolul 5
Destinatari

RO
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Prezenta directiv se adreseaz statelor membre.
Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European,
Pre edintele

RO

Pentru Consiliu,
Pre edintele
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1.

FINANCIAR LEGISLATIV

CADRUL PROPUNERII/INI IATIVEI
1.1. Titlul propunerii/ini iativei
1.2. Domeniul (domeniile) de politic în cauz în structura ABM/ABB
1.3. Natura propunerii/ini iativei
1.4. Obiectiv(e)
1.5. Temeiurile propunerii/ini iativei
1.6. Durata i impactul financiar
1.7. Metoda (metodele) de gestionare preconizat (preconizate)

2.

M SURI DE GESTIONARE
2.1. Norme de monitorizare i raportare
2.2. Sistemul de gestionare i control
2.3. M suri de prevenire a fraudelor i neregulilor

3.

IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INI IATIVEI
3.1. Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual i linia (liniile) bugetar
(bugetare) de cheltuieli afectat (afectate)
3.2. Impactul estimat asupra cheltuielilor
3.2.1. Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor
3.2.2. Impactul estimat asupra creditelor opera ionale
3.2.3. Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ
3.2.4. Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual
3.2.5. Participarea ter ilor la finan are
3.3. Impactul estimat asupra veniturilor
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FINANCIAR LEGISLATIV

6.

CADRUL PROPUNERII/INI IATIVEI

6.1.

Titlul propunerii/ini iativei
Directiva nr. xxx a Parlamentului European i a Consiliului de modificare a
Directivei 2005/36/CE privind recunoa terea calific rilor profesionale.

6.2.

Domeniul (domeniile) de politic în cauz în structura ABM/ABB26
Pia a intern – Economie bazat pe cunoa tere
Pia a intern — Servicii

6.3.

Natura propunerii/ini iativei
Propunerea/ini iativa se refer la o ac iune nou

6.4.

Obiective

6.4.1.

Obiectivul (obiectivele) strategic(e) multianual(e) ale
propunere/ini iativ

Comisiei

vizate

de

În comunicarea sa „Actul privind pia a unic , dou sprezece pârghii pentru stimularea
cre terii i înt rirea încrederii” [COM(2011) 206 final], Comisia a propus
modernizarea legisla iei privind recunoa terea calific rilor profesionale. În acest
context, SMA a men ionat în mod clar crearea unui card profesional european
(denumit în continuare „CPE”) ca instrument (în sensul unui certificat electronic)
pentru facilitarea mobilit ii profesioni tilor în acela i timp cu consolidarea încrederii
între autorit ile competente ale statelor membre i, pân la urm , în beneficiul
consumatorilor i angajatorilor.
Crearea CPE ar trebui s duc la cre terea eficien ei procedurilor curente de
recunoa tere i va contribui la reducerea costurilor. Una dintre caracteristicile
principale ale CPE va fi utilizarea unei func ionalit i administrative comune la
nivelul UE, i anume sistemul de informare al pie ei interne (denumit în continuare
„IMI”) care va fi îmbun t it cu noua func ionalitate CPE.
CPE ar trebui s devin un instrument facultativ pentru profesioni tii interesa i, dar
obligatoriu pentru autorit ile competente. În afar de CPE, func ia administrativ a
IMI ar trebui s fie utilizat i pentru a pune în practic , la scar european , un
mecanism de alert , deoarece statele membre ar trebui s se alerteze reciproc cu
privire la speciali ti care nu mai au drept de practic din cauza unei sanc iuni
disciplinare sau penale, precum i pentru a sprijini notificarea de noi diplome.
IMI este un instrument de comunicare online elaborat de Comisia European i oferit
ca serviciu gratuit statelor membre începând din 2008. El este utilizat în prezent
26
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ABM: gestionarea pe activit i – ABB (Activity Based Budgeting): stabilirea bugetului pe activit i.
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pentru schimbul de informa ii în conformitate cu Directiva 2005/36/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoa terea
calific rilor profesionale i cu Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pie ei interne.
IMI permite autorit ilor na ionale, regionale i locale s comunice rapid i u or cu
omologii lor de peste grani , utilizând metode de lucru uniforme, agreate de toate
statele membre. IMI îi ajut pe utilizatori (i) s identifice autoritatea corespunz toare
care trebuie contactat , (ii) s comunice cu aceasta prin utilizarea unor seturi de
întreb ri i r spunsuri deja traduse i (iii) s urm reasc stadiul solicit rii de
informa ii printr-un mecanism de urm rire.
Propunerea de a utiliza IMI ca suport administrativ pentru eliberarea i pentru
monitorizarea continu a CPE-urilor i ca mecanism de alert este conform cu
politica exprimat a Comisiei. Astfel, Comisia a indicat, în comunicarea sa privind
Actul privind pia a unic , c ar trebui s se foloseasc preferen ial acest sistem ca
instrument de parteneriat pentru punerea în aplicare a normelor privind pia a unic în
viitoarele propuneri ale Comisiei.
În cadrul strategiei de extindere pentru IMI, astfel cum a fost adoptat de c tre
Comisie, se va elabora în cadrul IMI un instrument pentru notific ri ale statelor
membre c tre Comisie i celelalte state membre. Acesta ar trebui s fie utilizat i
pentru transmiterea notific rilor de noi diplome în temeiul directivei.
6.4.2.

Obiectiv(e) specific(e) i activitatea (activit ile) ABM/ABB în cauz
Obiectivul specific nr. 8: Facilitarea liberei circula ii a profesioni tilor califica i în
interiorul UE
O activitate important în cadrul acestui obiectiv este elaborarea unei propuneri de
revizuire a Directivei privind calific rile profesionale cu scopul de a simplifica i
moderniza într-o m sur important întregul proces, inclusiv introducerea i
utilizarea unor carduri profesionale europene.
Obiectivul global al acestei m suri este de a:
cre te num rul cererilor tratate i
de a accelera deciziile privind cererile de recunoa tere a calific rilor profesionale;
Pentru a atinge aceste obiective, prevedem urm toarele activit i:
1.
sporirea transparen ei întregii proceduri prin crearea unei interfe e publice care
s permit profesioni tilor (i) s vad lista cu documentele necesare pentru cererea
lor, (ii) s solicite i s ob in de la autorit ile competente relevante un CPE online;
2.
modernizarea implic rii statului membru de origine în procedur astfel încât s
faciliteze tratarea cererilor de c tre statele membre gazd prin utilizarea obligatorie
de c tre toate autorit ile competente a IMI ca func ionalitate administrativ . Pentru a
face fa rolului s u mai important în procedur , IMI ar trebui dezvoltat în continuare
pentru a sprijini CPE;

RO

3.

facilitarea difuz rii alertelor cu privire la profesioni ti.

4.

facilitarea notific rilor de titluri de calificare (diplome) prin intermediul IMI.
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Obiectivul specific nr. 12: Dezvoltarea întregului poten ial al Sistemului de
informare al pie ei interne (IMI) pentru a sprijini o mai bun punere în aplicare a
legisla iei privind pia a unic .
Utilizarea IMI este obligatorie în temeiul Directivei privind serviciile i va deveni
astfel în temeiul Directivei revizuite privind calific rile profesionale. Propunerea
actual pentru utilizarea sistemului IMI pentru eliberarea i manipularea CPE, un
mecanism de alert i un sistem de notificare pentru noile diplome este conform cu
politica Comisiei pentru o extindere viitoare a IMI la alte domenii ale dreptului
Uniunii (astfel cum a fost exprimat în comunicarea sa „O mai bun guvernan a
pie ei unice prin intensificarea cooper rii administrative: o strategie pentru
extinderea i dezvoltarea Sistemului de informare al pie ei interne [COM(2011) 75
final] (denumit în continuare „Comunicarea privind strategia IMI).
Activitatea (activit ile) ABM/ABB în cauz
12/2/01: Mise en oeuvre et développement du marché intérieur (punerea în aplicare
i dezvoltarea pie ei interne)
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6.4.3.

Rezultatul (rezultatele) a teptat (e) i impactul
A se preciza efectele pe care propunerea/ini iativa ar trebui s
viza i/grupurilor vizate.

le aib

asupra beneficiarilor

Propunerea va asigura:
1.
un nivel ridicat de certitudine juridic în ceea ce prive te prelucrarea cererilor
cet enilor UE de recunoa tere a calific rilor profesionale prin intermediul IMI;
2.
un nivel ridicat de transparen în ceea ce prive te prelucrarea cererilor
cet enilor UE de recunoa tere a calific rilor profesionale;
3.
facilitarea i reducerea sarcinii administrative de c tre autorit ile na ionale
competente;
4.
economii de costuri prin reutilizarea i reproiectarea unui instrument IT
existent în domenii noi, în loc de a se elabora noi instrumente de unic utilizare, fie
la nivelul UE, fie la nivel na ional, astfel încât s se profite de economiile de scar i
de gam ;
6.
eliminarea lacunelor în cooperarea dintre statele membre, având în vedere c
Directiva privind serviciile prevede deja un mecanism de alert privind mul i
profesioni ti cu excep ia cadrelor medicale în cazul c rora riscul pentru s n tatea
public este foarte important.
6.4.4.

Indicatori de rezultat i de impact
A se preciza indicatorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a propunerii/ini iativei.

Propunerea va contribui la o aplicare mai eficient a dreptului Uniunii în domeniul
calific rilor profesionale i va reduce cheltuielile legate de dezvoltarea, între inerea i
func ionarea IT.
Impactul direct se poate m sura utilizând urm torii indicatori:
num rul de profesii care s-ar baza pe mecanismul CPE/IMI de recunoa tere a
calific rilor profesionale în cadrul UE. De fapt, CPE nu trebuie s fie introdus sau
impus automat pentru toate profesiile reglementate;
-

num rul cererilor de CPE care au loc prin intermediul IMI în decurs de un an;

-

viteza medie a procedurii CPE;

num rul de autorit i competente care utilizeaz sistemul în mod activ pentru
schimbul de informa ii (adic nu doar înregistrate ca simpli utilizatori);

RO

-

num rul de notific ri efectuate pentru noi diplome;

-

satisfac ia utilizatorilor m surat prin sondaje.

58

RO

6.5.

Temeiurile propunerii/ini iativei

6.5.1.

Cerin

(cerin e) de îndeplinit pe termen scurt sau lung

Propunerea va spori eficien a procedurilor de recunoa tere a calific rii profesionale
i mobilitatea temporar pentru profesioni ti ca unic procedur se va aplica peste tot
i se va baza pe o platform IT paneuropean comun . Sistemul CPE/IMI se va
aplica profesiilor care au solicitat s fie reglementate prin acest nou proces i va fi
extins progresiv la alte profesii. În acest sens costurile ini iale vor fi mai reduse i
extinderile viitoare vor beneficia de economii de scar .
În plus, trebuie s se instituie un mecanism de alert pentru profesioni ti interzi i de
la practic .
În acela i timp, inând seama de preexisten a sistemului IMI, noi procese vor asigura
un nivel ridicat de certitudine juridic în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu
caracter personal în IMI, în conformitate cu Regulamentul IMI aflat în prezent în
curs de examinare în cadrul Consiliului i Parlamentului European. Acesta va
beneficia i el de economii de gam .
6.5.2.

Valoarea ad ugat a implic rii UE
Având în vedere natura IMI ca instrument centralizat de comunicare dezvoltat i
g zduit de Comisie, este evident c acesta va facilita introducerea i buna func ionare
a eliber rii de CPE, precum i un mecanism de alert eficient între statele membre.
Comisia va oferi IMI cu titlu de serviciu gratuit statelor membre, asigurând
dezvoltarea i între inerea, un serviciu de asisten
i g zduirea infrastructurii
informatice. Aceste sarcini nu ar putea fi îndeplinite în mod descentralizat.
IMI dep e te obstacolele aflate în calea cooper rii transfrontaliere, cum ar fi
barierele lingvistice, diferen ele culturale în materie de administra ie i de organizare
a muncii, precum i lipsa unor proceduri oficiale privind schimburile de informa ii.
Datorit implic rii statelor membre în proiectarea sistemului, IMI ofer metode de
lucru uniforme, agreate de toate statele membre.

6.5.3.

Lec ii înv ate din experien e similare din trecut
IMI a fost lansat în 2008. În prezent, sunt înregistrate în sistem aproximativ 6 700 de
autorit i competente i 11 000 de utilizatori. Aproximativ 2 000 de schimburi de
informa ii au avut loc în 2010.
Din 2008, IMI a fost utilizat în contextul Directivei privind calific rile profesionale.
Experien a a fost una pozitiv , dup cum o demonstreaz num rul de cereri etc. i
acordul existent cu statele membre, în privin a extinderii la toate profesiile. Exist
cerere din partea statelor membre pentru utilizarea în continuare, la toate nivelurile
posibile în care o strâns cooperare este considerat indispensabil .
Aceast cerere apare ca urmare a faptului c procedurile curente de recunoa tere sunt
prea lungi i prea complicate. În plus, lipse te un mecanism de alert pentru
profesiile din domeniul s n t ii. Abordarea acestei lacune este cerut de c tre o
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majoritate a p r ilor interesate. În sfâr it, administrarea eficace a unui sistem de
notificare f r un instrument IT este prea complex i complicat .
6.5.4.

Coeren a i posibila sinergie cu alte instrumente relevante
Comunicarea Comisiei „O mai bun guvernan a pie ei unice prin intensificarea
cooper rii administrative: o strategie pentru extinderea i dezvoltarea Sistemului de
informare al pie ei interne (Internal Market Information System - «IMI»)”
[COM(2011) 75 final] prevede planuri de extindere viitoare a IMI la alte domenii ale
legisla iei UE.
Comunicarea Comisiei „Un act privind pia a unic ” a subliniat importan a
recunoa terii eficiente a calific rilor profesionale i a cre rii unui card profesional
european27. Cu privire la un mecanism de alert , Directiva privind serviciile
(Directiva 2006/123/CE) prevede deja obliga ii pentru unii, dar nu pentru to i
speciali tii care presteaz servicii profesionale. Cea mai mare lacun se refer la
cadrele medicale c rora nu li se aplic Directiva privind serviciile.
Accesul la interfa a public pentru cererile de carduri profesionale europene poate fi
acordat, printre altele, prin intermediul ghi eelor unice.

27

RO

A se vedea nota de subsol 6 de mai sus.
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6.6.

Durata i impactul financiar
Propunere/ini iativ cu durat nelimitat
– punere în aplicare cu o perioad de cre tere în intensitate din 2013 pân în 2014,
– urmat de o perioad de func ionare la capacitate maxim . Costurile de g zduire,
opera ionale i de între inere sunt incluse în costurile relevante pentru
func ionarea sistemului IMI.

6.7.

Metoda (metodele) de gestionare preconizat (preconizate)28
Gestiune centralizat direct de c tre Comisie

7.

M SURI DE GESTIONARE

7.1.

Norme de monitorizare i raportare
A se preciza frecven a i condi iile.

Comisia elaboreaz un raport anual privind evolu ia i performan a IMI. În acest
sens, utilizarea IMI pentru cereri CPE, alerte i notific ri de diplome va fi raportat
adecvat. În plus, periodic, va fi înaintat un raport c tre Autoritatea European pentru
Protec ia Datelor în leg tur cu probleme de protec ie a datelor din IMI, inclusiv în
materie de securitate.
7.2.

Sistemul de gestionare i control

7.2.1.

Riscul (riscurile) identificat(e)
Una dintre caracteristicile principale ale propunerii este c CPE, mecanismul de
alert i declara ia se vor baza pe func ii IMI. Comisia este „proprietarul de sistem”
al IMI i r spunde de operarea, între inerea i dezvoltarea cotidian a sistemului.
Riscurile opera ionale în acest sens au fost deja identificate în contextul func ion rii
IMI i în propunerea pentru Regulamentul IMI.
Pe lâng riscurile opera ionale identificate mai sus, riscuri suplimentare ar putea fi
neadoptarea de c tre profesii i profesioni ti a facilit ii CPE. Cu alte cuvinte, riscul
este ca CPE s fie complet dezvoltat i func ional, dar s fie foarte pu in sau deloc
solicitat. În plus, autorit ile competente ar putea considera c adaptarea este dificil
i ar putea s nu furnizeze resurse adecvate pentru prelucrarea cererilor în mod
corespunz tor i în timp util.
Introducerea cardului profesional european i a unui mecanism de alert ridic , de
asemenea, probleme legate de protec ia datelor, inclusiv tratamentul alertelor
nejustificate. Un nou cadru juridic solid necesit , în plus, o gestionare atent de zi cu
zi.

28
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Explica iile privind metodele de gestionare, precum i trimiterile la Regulamentul financiar sunt
disponibile pe site-ul BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

61

RO

7.2.2.

Metoda (metodele) de control preconizat (preconizate)
În ceea ce prive te aspectele CBE, ale mecanismului de alert i ale declara iilor care
sunt dependente de func ionarea IMI, acestea trebuie luate în considerare în contextul
func ion rii IMI i în proiectul Regulamentului IMI.
Abordând riscurile remanente astfel cum sunt identificate în sec iunea 2.2.1 de mai
sus, Comisia va oferi asisten (de exemplu, ateliere etc.) tuturor p r ilor interesate
(de exemplu, autorit i ale statelor membre, organisme profesionale etc.) i va
promova activ introducerea i atractivitatea noului sistem.

7.3.

M suri de prevenire a fraudelor i neregulilor
A se specifica m surile de prevenire i de protec ie existente sau preconizate.

În scopul combaterii fraudei, corup iei i a altor activit i ilegale, în contextul IMI se
vor aplica f r nicio restric ie dispozi iile aplicabile în mod normal activit ilor
Comisiei, inclusiv Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European i al
Consiliului din 25 mai 1999 privind investiga iile efectuate de Oficiul European de
Lupt Antifraud (OLAF).
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8.

IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INI IATIVEI

8.1.

Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual i linia (liniile) bugetar
(bugetare) de cheltuieli afectat (afectate)
Linii bugetare de cheltuieli existente
Natura
cheltuielilo
r

Linia bugetar
Rubrica din
cadrul
financiar
multianual

1A

Num rul
[Descrierea………………………...……….]

12.02.01
Realizarea i dezvoltarea pie ei interne

Contribu ie

(29)

din partea
rilor
AELS30

din partea
rilor
candidate31

din partea
rilor
ter e

în sensul
articolului 18
alineatul (1) litera
(aa) din
Regulamentul
financiar

CD

DA

NU

NU

NU

CND

DA

NU

NU

NU

CD

DA

DA

NU

NU

CD/CND

12.01.04
1A

Realizarea i dezvoltarea pie ei interne
–
Cheltuieli
de
gestiune
administrativ .
26.3.01.01

1A

29
30
31

RO

Solu ii de interoperabilitate pentru
administra iile publice europene (ISA)

CD = credite diferen iate / CND = credite nediferen iate.
AELS: Asocia ia European a Liberului Schimb.
rile candidate i, dup caz, rile poten ial candidate din Balcanii de Vest.
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8.2.

Impactul estimat asupra cheltuielilor

8.2.1.

Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor
EUR (cu 3 zecimale)

Rubrica din cadrul financiar multianual:

1B

DG: <…….>

Realizarea i dezvoltarea pie ei interne

Anul
2013

Anul
2014

362 500
362 500

725 000
725 000

TOTAL

Credite opera ionale
12.02.01

Angajamente

(1)

Pl i

(2)

362 500
362 500

=1+1a
+3

362 500

362 500

725 000

362 500

362 500

725 000

Angajamente

TOTAL credite
pentru DG MARKT

=2+2a

Pl i
+3

Se a teapt ca prezenta propunere, precum i costurile de dezvoltare relevante, s intre în vigoare în 2013 i s se extind în 2014.
Pentru detalii privind finan area general a IMI, v rug m s consulta i declara ia financiar anexat la propunerea de Regulament al
Parlamentului European i al Consiliului privind cooperarea administrativ prin intermediul Sistemului de informare al pie ei interne (denumit
în continuare „Regulamentul IMI”) [COM (2011) 522final. În acest context, se va examina posibilitatea finan rii costurilor de dezvoltare prin
programul ISA.
TOTAL credite opera ionale

Angajamente

(4)

362 500

362 500

725 000

Pl i

(5)

362 500

362 500

725 000

362 500

362 500

725 000

TOTAL credite cu caracter administrativ finan ate din
bugetul anumitor programe

TOTAL credite

RO

Angajamente

(6)

=4+ 6

64

RO

în cadrul RUBRICII 1A
din cadrul financiar multianual

8.2.2.

Pl i

=5+ 6

362 500

362 500

725 000

Impactul estimat asupra creditelor opera ionale
–

Propunerea/ini iativa implic utilizarea de credite opera ionale, conform explica iilor de mai jos:
Credite de angajament în EUR (cu 3 zecimale)

A se
indica
obiectivel
e i
realiz ril
e

Anul
2014

Anul
2013

Anul
N+2

Anul
N+3

… a se introduce num rul de ani necesari pentru a
reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)

TOTAL

REZULTATE
Tipul
realiz rii32

Costul
mediu
al
realiz rii

Num r
ul
de
realiz r
i

Cost

Num r
ul
de
realiz r
i

Cost

Num r
ul
de
realiz r
i

Cost

Num
rul
de
realiz
ri

Cost

Num
rul
de
realiz
ri

Cost

Num
rul
de
realiz
ri

Cost

Num
rul
de
reali
z ri

Cost

Num r
total de
realiz r
i

Total
costuri

OBIECTIVUL SPECIFIC nr. 1
Cre terea transparen ei
Realizare

Interfa
public

380 000

Subtotal pentru obiectivul specific nr. 1

190 00
0

190 00
0

380 00
0

190 00
0

190 00
0

380 00
0

62 000

62 000

124 00
0

OBIECTIVUL SPECIFIC nr. 2
Func ionalitate administrativ
Realizare

32

RO

Func ionalita
te
administrativ

124 000

Realiz rile se refer la produsele i serviciile care vor fi furnizate (de ex.: num r de schimburi de studen i finan ate, num r de km de drumuri construite, etc.).

65

RO

Subtotal pentru obiectivul specific nr.
2

124 00
0

62 000

62 000

80 000

80 000

160 00
0

80 000

80 000

160 00
0

61 000

30 500

30 500

61 000

Subtotal pentru obiectivul specific nr.
4

30 500

30 500

61 000

362 50
0

362 50
0

725 00
0

OBIECTIVUL SPECIFIC nr. 3
Mecanisme de alert
Realizare

Mecanism de
alert

160 000

Subtotal pentru obiectivul specific nr. 3
OBIECTIVUL SPECIFIC nr. 4
Facilit i de notificare …
Realizare

Facilit i de
notificare

COST TOTAL

RO

66

RO

8.2.3.

Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

8.2.3.1. Rezumat
–

Propunerea/ini iativa nu implic utilizarea de credite administrative

8.2.3.2. Necesarul de resurse umane estimat
–
8.2.4.

Propunerea/ini iativa nu implic utilizarea de resurse umane

Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual
–

Propunerea/ini iativa este compatibil cu cadrul financiar multianual existent
(2013)

– Propunerea/ini iativa este compatibil cu cadrul financiar multianual viitor (20142020). Propunerea va fi acoperit prin aloc ri prev zute deja în cadrul liniei
bugetare pentru pia a intern . În ceea ce prive te exerci iul 2013, creditele sunt
incluse în cadrul programului financiar oficial al Comisiei; în ceea ce prive te
2014 i anii urm tori, acestea sunt incluse în propunerea Comisiei pentru
urm torul cadru financiar multianual.
8.2.5.

Contribu iile ter ilor
– Propunerea/ini iativa nu prevede cofinan are din partea ter ilor

8.3.

Impactul estimat asupra veniturilor
–

RO

Propunerea/ini iativa nu are impact financiar asupra veniturilor.

67

RO

