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FIȘĂ DE INFORMARE 
(din proprie inițiativă) 

 
Pachet privind cardul electronic european pentru servicii 

COM(2016) 823 și COM(2016) 824 

 

1. CONTEXT 

Având în vedere că serviciile reprezintă 70% din PIB-ul și ocuparea forței de muncă în 
Uniunea Europeană, îmbunătățirea funcționării pieței interne a serviciilor ar însemna crearea de 
locuri de muncă și creștere economică în UE. Aceasta reprezintă una din cele 10 priorități ale 
Comisiei Juncker și este considerată o rampă de lansare pentru companiile europene în economia 
globală. 

Directiva privind Serviciile1 a prevăzut principii și dispoziții generale care facilitează 
stabilirea prestatorilor de servicii și capacitatea acestora de a opera la nivel transfrontalier pe 
piața unică, prin reducerea obstacolelor de natură administrativă. Deși aplicarea directivei a dus 
la mărirea PIB-ului UE cu 0,9% în zece ani, există încă obstacole către o mai bună funcționare a 
pieței serviciilor în anumite sectoare importante, cum ar fi serviciile pentru întreprinderi și cele 
pentru construcții. Eliminarea acestor impedimente ar duce la creșterea productivității și a 
concurenței, la reducerea prețurilor și o alocare mai eficientă a resurselor. 

Din 2014, Comisia a realizat mai mult analize și consultări cu persoane interesate pentru a 
evalua impactul implementării Directivei privind Serviciile. În octombrie 2015, prin Strategia 
privind piața unică2, Comisia a anunțat o serie de acțiuni pentru ca piața internă a serviciilor să 
fie realizată, printre care și o inițiativă legislativă de introducere a unui pașaport pentru servicii 
„pentru a spori securitatea juridică și a reduce obstacolele cu care se confruntă furnizorii de 
servicii care doresc să obțină acces la alte piețe din UE, pentru a-și extinde activitățile”.  

Cardul electronic european pentru servicii este similar cardului profesional european care a 
fost introdus din ianuarie 2016. Cele două se aseamănă prin faptul că se bazează pe o distribuire 
de sarcini predefinită și obligatorie între statul membru de origine și statul membru gazdă prin 
intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI). Cardul profesional european are, în 
schimb, un obiectiv diferit și mai restrâns, facilitând prestarea de servicii la nivel transfrontalier 

                                                           
1Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind 
serviciile în cadrul pieței interne, OJ L 376, 27.12.2006, p. 36–68. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0123&from=RO  
2 Comunicarea Comisiei „Ameliorarea pieței unice: mai multe oportunități pentru cetățeni și pentru 
întreprinderi”, din 28 octombrie 2015, COM(2015) 550. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0550&from=RO 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0123&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0550&from=RO
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prin recunoașterea calificărilor profesionale pentru persoanele fizice, în calitate de lucrători sau 
prestatori de servicii independenți, în conformitate cu Directiva privind calificările profesionale. 

2. DESCRIEREA PACHETULUI 
Pachetul privind cardul electronic european pentru servicii este alcătuit din: 

- O propunere de directivă privind cadrul juridic și operațional al cardului electronic 
european pentru servicii introdus prin Regulamentul de introducere a unui card electronic 
european pentru servicii și a facilităților administrative aferente (Directiva CES)- COM(2016) 
823 

- O propunere de regulament de introducere a unui card electronic european pentru servicii 
și a facilităților administrative aferente (Regulamentul CES)– COM(2016) 824. 

„Obiectivele generale ale acestor inițiative sunt de a spori gradul de integrare a pieței în ceea 
ce privește serviciile pentru întreprinderi și serviciile din domeniul construcțiilor și de a 
îmbunătăți creșterea productivității în ambele sectoare. Obiectivele specifice ale acestei inițiative 
sunt:  

 să faciliteze și să facă mai puțin costisitoare prestarea de servicii de către societăți în alte 
state membre; 
 să permită o mai mare încredere în piață din partea prestatorilor de servicii străini, prin 

creșterea transparenței și a informațiilor disponibile; 
 să stimuleze o creștere a dinamicii pieței și a concurenței, conducând la mai multe 

posibilități de alegere și la prețuri mai mici pentru clienți, inclusiv pentru clienții industriali.”3 

Ambele propuneri definesc termenul de stat membru de origine care înseamnă statul membru 
căruia un prestator i-a adresat cererea pentru un card electronic european pentru servicii, dar și 
termenul de stat membru gazdă care  înseamnă statul membru în care un prestator și-a declarat 
intenția de a presta servicii utilizând un card electronic european pentru servicii. De asemenea, 
aceste acte reglementează două cazuri de prestare de servicii pe teritoriul statului membru gazdă: 
fie temporar, fie prin intermediul unei sucursale, al unei agenții sau al unui birou situat(e) în 
acesta.  

 

Propunerea de directivă 
Obiectul propunerii de directivă este instituirea unui cadru legal și operațional pentru cardul 

electronic european pentru servicii, introdus prin Regulamentul de introducere a unui card 
electronic european pentru servicii și a facilităților administrative aferente, care stabilește 

                                                           
3Evaluarea impactului care însoțește propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind cadrul juridic și operațional al cardului electronic european pentru servicii, SWD(2016) 437  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016SC0437&qid=1490869728376&from=EN 
și Evaluarea impactului care însoțește Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de introducere a unui card electronic european pentru servicii și a facilităților administrative 
aferente, SWD(2016) 439. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016SC0439&qid=1490869845783&from=EN 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016SC0437&qid=1490869728376&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016SC0437&qid=1490869728376&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016SC0439&qid=1490869845783&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016SC0439&qid=1490869845783&from=EN
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normele ce reglementează accesul la activitățile de servicii și exercitarea acestora de către 
titularii unui card electronic. 

Domeniul de aplicare a directivei cuprinde serviciile pentru întreprinderi și serviciile din 
domeniul construcțiilor enumerate în anexa directivei. Sunt excluse aceleași activități care au 
fost, în totalitate sau parțial, și în temeiul Directivei 2006/123/CE. Propunerea clarifică faptul că 
aceasta nu se va aplica atunci când intră în conflict cu alte acte ale Uniunii care reglementează 
aspecte ale accesului la o activitate de servicii sau ale exercitării acesteia în sectoare specifice 
sau pentru profesii specifice. De asemenea, directiva nu va aduce atingere drepturilor 
lucrătorilor, obligațiilor prestatorilor de servicii și controalelor conexe din statele membre, 
prevăzute în Directivele 96/71/CE și 2014/67/UE. 

Cardul electronic european pentru servicii reprezintă dovada faptului că titularul său este 
stabilit pe teritoriul statului membru de origine al acestuia și că are dreptul să presteze pe 
teritoriul statului membru gazdă activitățile de servicii acoperite de card. 

Statul membru gazdă nu poate impune titularului regimuri de autorizare prealabilă și de 
notificare prealabilă în ceea ce privește prestarea de servicii, în temeiul legislației naționale a 
statului respectiv, deoarece verificările prealabile vor fi efectuate prin intermediul procedurii de 
emitere a cardului electronic european pentru servicii, excepție făcând controalele prealabile care 
prezintă un grad ridicat de complexitate sau care implică o selecție dintre mai multe 
întreprinderi. De asemenea, autoritățile statelor membre nu pot solicita furnizarea informațiilor 
care sunt deja incluse pe cardul electronic european pentru servicii. 

În ceea ce privește procedura de eliberare a cardului electronic european pentru servicii, 
solicitarea se depune la autoritatea de coordonare a statului membru de origine și este valabil pe 
perioadă nedeterminată și pe întreg teritoriul statului membru gazdă, cu excepția cazului în care 
acesta este suspendat, revocat sau anulat. Nu se poate solicita un card electronic european pentru 
servicii de către acei prestatori de servicii pentru care a fost deja introdus un card profesional 
european, iar statele membre au dreptul de a invoca motive imperative de interes general în 
conformitate cu Directiva 2006/123/CE. 

De asemenea, se prevede dreptul la căi de atac împotriva deciziilor luate de către autoritățile 
de coordonare din statul membru de origine sau din statele membre gazdă. Este introdus 
principiul „doar o singură dată” în statul membru de origine potrivit căruia, informațiile și 
documentele aflate în posesia autorităților acestui stat nu trebuie să fie furnizate din nou de către 
solicitantul unui card electronic european pentru servicii. Directiva stabilește cazurile în care 
cardul electronic european pentru servicii poate fi suspendat, revocat sau anulat, precum și rolul 
statului membru de origine și statului membru gazdă în aceste proceduri. 

Propunerea de regulament 
Obiectul propunerii de regulament este introducerea cardului electronic european pentru 

servicii și facilitățile administrative aferente care pot fi folosite de prestatori pentru a presta 
servicii la nivel transfrontalier. Acesta clarifică, de asemenea, faptul că, în directivă (CES) se 
prevede coordonarea dispozițiilor naționale necesară pentru a pune la dispoziție un astfel de card 
electronic. În ceea ce privește domeniul de aplicare, regulamentul se aplică serviciilor enumerate 
în directiva analizată mai sus.  

Regulamentul prevede procedura de eliberare a unui card electronic european pentru servicii. 
Astfel, cererea de eliberare se depune pe o platformă electronică conectată la Sistemul de 
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informare al pieței interne (IMI) prin utilizarea unui formular standard. Distribuitorii de asigurări 
sau organismele desemnate de un stat membru să furnizeze asigurare obligatorie trebuie să 
elibereze un certificat de asigurare la cererea deținătorilor de polițe de asigurare. Distribuitorii de 
asigurări mai au și obligația de a elibera, la cererea unui deținător de poliță, o atestare privind 
răspunderea civilă a terților referitoare la activitățile deținătorului de poliță. 

De asemenea, regulamentul prevede formalități pentru detașarea de personal și circulația 
persoanelor care desfășoară activități independente. Procedurile pentru solicitarea, eliberarea, 
actualizarea, suspendarea, revocarea și anularea cardurilor electronice europene pentru servicii 
sunt integral electronice și disponibile prin intermediul unei platforme electronice conectate la 
IMI. Însă, nu se aduce atingere fluxului de lucru procedural intern dintre autoritățile 
coordonatoare și autoritățile competente din statele membre.  

În ceea ce privește taxele, este menționat că acestea sunt rezonabile și proporționale și nu 
depășesc costurile care rezultă în mod direct din activitatea specifică aferentă procedurii. 

Regulamentul prevede obligația impusă statelor membre de a desemna autoritatea de 
coordonare împuternicită să îndeplinească sarcinile prevăzute în regulamentul și în directiva de 
stabilire a cadrului operațional pentru un card electronic european pentru servicii, de a o 
comunica Comisiei și de a o înregistra în IMI, dar și obligația reciprocă de schimb de informații 
între autoritățile coordonatoare implicate.  

3. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUȚII 
Consiliul Competitivitate în Concluziile sale din 29 februarie 2016 privind Strategia pentru 

piața unică pentru servicii și bunuri consideră esențiale îmbunătățirea competitivității piețelor de 
servicii și eliminarea tuturor restricțiilor cu sau fără caracter de reglementare nejustificate sau 
disproporționate din calea activității transfrontaliere. Consiliul sprijină „conceptul unui pașaport 
de servicii pentru prestatorii de servicii care doresc să aibă acces la alte piețe din UE sub forma 
prestării temporare sau a sediului secundar, cu condiția ca acest pașaport să ușureze în mod 
semnificativ funcționarea transfrontalieră a acestora și, prin urmare, pe baza unei analize 
aprofundate, să poată fi treptat extins, în timp, la mai multe activități din sectorul serviciilor și să 
soluționeze, după caz, obstacolele de reglementare”4.  

Consiliul European în Concluziile sale din 28 iunie 2016 a subliniat faptul că o piață unică 
mai aprofundată și mai echitabilă „va fi esențială pentru crearea de noi locuri de muncă, 
promovarea productivității și asigurarea un climat atractiv pentru investiții și inovare”, iar 
pașaportul pentru servicii „va permite întreprinzătorilor din sectoare-cheie să își ofere serviciile 
în alte state membre fără a trece prin proceduri inutile și va contribui la promovarea inovării”5. 

Parlamentul European în Rezoluția sa din 28 mai 2016 referitoare la Strategia privind piața 
unică consideră că pașaportul pentru servicii trebuie „să vizeze simplificarea procedurilor 
administrative pentru furnizorii de servicii care doresc să își desfășoare activitatea la nivel 
transfrontalier” și să respecte „jurisprudența CEJ privind motivele imperative de interes general, 

                                                           
4Concluziile Consiliului referitoare la „Strategia privind piața unică pentru servicii și bunuri”, 29 
februarie 2016  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6622-2016-INIT/ro/pdf 
5Concluziile Consiliului European, 28 iunie 2016 
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/06/28-euco-conclusions/ 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6622-2016-INIT/ro/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/06/28-euco-conclusions/
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care pot justifica adoptarea de norme care să limiteze libera circulație a serviciilor la nivel 
transfrontalier”6. 

Camera Deputaților a Republicii Cehe consideră important ca introducerea cardului 
electronic european pentru servicii să fie realizată astfel încât să nu genereze solicitări 
nerezonabile în ceea ce privește fezabilitatea practică sau costuri ridicate pentru autoritățile 
naționale competente.  

Consiliul Federal al Austriei a adoptat aviz motivat, considerând atât că ambele propuneri 
nu respectă principiul subsidiarității și principiul proporționalității, dar și că există anumite 
probleme de substanță. Beneficiul pe care l-ar crea introducerea cardului electronic european 
pentru servicii este disproporționat față de povara birocratică impusă autorităților naționale care 
trebuie să definească noi proceduri clare și complexe într-un interval de timp scurt. De asemenea, 
consideră că stabilirea unei autorității de coordonare ar putea intra în conflict cu ghișeele unice 
prevăzute de Directiva privind Serviciile. 

Parlamentul German (Bundestag-ul) a adoptat aviz motivat, considerând că acest pachet 
nu respectă principiul proporționalității, deoarece se pune întrebarea necesității introducerii unei 
autorități de coordonare în statul membru de origine și în statul membru gazdă, având în vedere 
existența ghișeelor unice introduse de Directiva privind Serviciile și faptul că ar fi mai potrivită 
eliberarea autorizațiilor de către autoritățile statului membru gazdă. De asemenea, există motive 
de îngrijorare privind aplicarea efectivă a principiului țării de origine, dar și neclarități privind 
relația dintre cardul electronic european pentru servicii și cardul profesional european. 

4. LEGISLAȚIA ROMÂNEASCĂ ÎN MATERIE 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor 

de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 68/2010, cu modificările și completările ulterioare. 

5. ELEMENTE SENSIBILE 
În urma consultărilor publice organizate de Comisia Europeană asupra propunerii de 

introducere a unui card electronic european pentru servicii, părțile interesate și-au exprimat 
îngrijorarea cu privire la următoarele:  

• cardul ar putea facilita fraudele transfrontaliere și perturba eficiența controalelor 
efectuate de către inspectoratele de muncă; 

• se consideră că dezvoltarea pe structuri deja existente (spre exemplu, ghișeele unice 
prevăzute de Directiva privind Serviciile) ar putea fi o utilizare mai eficientă a 
resurselor; 

• cardul ar putea duce la aplicarea directă sau indirectă a principiului țării de origine. 
Un alt element sensibil este cel al asigurărilor pentru serviciile transfrontaliere, asiguratorii 

temându-se că introducerea cardului le va afecta libertatea de a putea acorda, după caz, acoperire 
pentru anumite servicii. 

                                                           
6Rezoluția Parlamentului European din 26 mai 2016 referitoare la Strategia privind piața unică 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-
0237+0+DOC+XML+V0//RO 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0237+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0237+0+DOC+XML+V0//RO
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