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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1046/2011, внесена от L. Knoops, с нидерландско гражданство, 
относно вътрешния пазар за частните детективи

1. Резюме на петиция

Вносителят на петицията иска Европейският парламент да предприеме действия, така 
че частните детективи да могат да работят навсякъде в ЕС, без да се налага да 
преминават през обучение или да получават разрешително във всяка държава членка, в 
която провеждат разследване. Той е на мнение, че съгласно принципа на свободното 
движение на хора, стоки и услуги и признаването на професионалните квалификации в 
ЕС той и колегите му следва да могат да провеждат разследвания в целия ЕС. Според 
него познаването на законодателството на страната, в която се провежда разследването, 
трябва да бъде достатъчно за тази цел.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Признаването на професионалните квалификации в рамките на ЕС е уредено с 
Директива 2005/36/ЕО. Тази директива позволява даден специалист да предоставя 
услуги или да се установи и да практикува своята професия, за която е придобил 
квалификация в една държава членка, в друга държава членка. 
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Директивата се прилага, когато професията е регулирана в приемащата държава членка. 
Според базата данни за регулираните професии1 понастоящем 7 държави членки2

регулират професията частен детектив.  

Ако вносителят желае да се установи в държава членка, в която професията е 
регулирана, той трябва да подаде молба за признаване на професионалната му 
квалификация. Квалификацията за детектив не е хармонизирана в Европейския съюз. 
Признаването на квалификациите за детектив попада в обхвата на разпоредбите за така 
наречената обща система за признаване на професионални квалификации, определена в 
дял III, глава I от Директива 2005/36/ЕО. Общата система не предвижда автоматично 
признаване на професионалните квалификации. Обосновката на тази система е, че 
приемащата държава членка трябва да разреши на гражданите на ЕС да упражняват 
професия на нейната територия дори ако нямат необходимата национална диплома, при 
условие че притежават дипломата, която се изисква в друга държава членка за 
започване или упражняване на същата професия. 

Ако вносителят на петицията иска да предоставя услуги временно, правилата, които се 
прилагат, са по-гъвкави, при условие че той отговаря на определени условия3. В 
повечето случаи специалист не трябва да представя своите квалификации за 
предварително одобрение и може да започне да упражнява дейността веднага. 
Специалистът обаче може да бъде задължен, съгласно правилата на приемащата 
държава членка, да предоставя информация на органа на тази държава членка, като 
подобна информация следва да се дава всяка година. А ако професията е свързана със 
здравеопазването или сигурността, компетентният орган на приемащата държава 
членка може да провери професионалните квалификации на доставчика на услуги, 
преди той да започне да предоставя същите тези услуги (член 7, параграф 4 от 
директивата).  

Ако вносителят желае да предоставя своите услуги или да се установи в държава 
членка, в която професията не е регулирана, не е необходимо да подава молба за 
признаване на професионалната му квалификация. Той може да упражнява професията 
в приемащата държава членка при същите условия, както тези за гражданите на тази 
държава.

Ако вносителят на петицията желае да получи информация относно признаването на 
професионалните квалификации в конкретна държава членка, той може да отправи 
запитване към едно от звената за контакт за признаване на професионални 
квалификации.  Списък на тези звена за контакт е достъпен на следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact_points_en.htm.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.found.
2 Словакия, Румъния, Полша, Франция, Чешката република, Белгия, Австрия.
3 да бъде законно установен в една от 27-те държави членки или в една от следните държави: Норвегия, 

Исландия, Лихтенщайн + ако държавата, в която е установен специалистът, не регулира професията, 
приемащата държава членка може да изиска от специалиста да е упражнявал въпросната професия в 
продължение на две години.
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Вносителят на петицията споменава също така за международен сертификат за 
приравняване на професионалните квалификации. На 19 декември 2011 г. Комисията 
прие законодателно предложение за осъвременяване на Директива 2005/36/ЕО относно 
признаването на професионалните квалификации. Един от важните елементи в 
предложението е въвеждането на европейска професионална карта, която ще предлага 
на заинтересованите специалисти възможността да се възползват от по-лесното и по-
бързо признаване на техните квалификации. Тя следва да улесни също така временната 
мобилност. Картата ще се предоставя в съответствие с нуждите, изразени от 
специалистите (например медицинските сестри и планинските водачи изразиха силен 
интерес към ползването на такава карта). Картата е свързана с оптимизирана процедура 
за признаване на професионалните квалификации, която се извършва в рамките на 
съществуващата Информационна система за вътрешния пазар (ИСВП), и ще приеме 
формата на електронен сертификат, позволяващ на даден специалист да предоставя 
услуги или да се установи в друга държава членка.

Понастоящем това предложение се обсъжда в Съвета и в Европейския парламент.  

Дейността на частните детективи попада в обхвата на директивата относно услугите, 
което означава, че други възможни изисквания, наложени върху дейността на частните 
детективи, които не са свързани с квалификациите (и които не попадат в обхвата на 
директивата за професионалните квалификации), трябва да бъдат преценени в 
светлината на директивата относно услугите.

Това се отнася особено за разрешителните режими, съгласно регламентираното в 
членове 9—13 от директивата относно услугите, за случаите на установяване, и член 
16, за случаите на трансгранично предоставяне на услуги. В двата случая 
разрешителните режими трябва да бъдат недискриминационни, оправдани от 
приоритетни причини, свързани с обществения интерес, както и да бъдат 
пропорционални. В случай на трансгранично предоставяне на услуги възможните 
обосновки за получаване на разрешително или което и да е друго изискване, попадащо 
под този член, се ограничават до наличието на само четири причини от приоритетен 
обществен интерес (обществен ред, обществена сигурност, обществено здраве и 
опазване на околната среда). 

Разпоредбите на директивата относно услугите предвиждат също така опростяване на 
административните процедури за доставчиците на услуги. В този контекст актуални са 
членове 6—8, които позволяват на доставчиците на услуги да получат необходимата 
информация и да завършат съответните процедури за достъп до и упражняване на 
своята дейност онлайн, от разстояние, чрез единните звена за контакт. 

Заключение

За да може вносителят на петицията да получи повече информация, Комисията му 
препоръчва на този етап да се свърже с националното звено за контакт, за да му бъдат 
признати професионалните квалификации, или с единното звено за контакт в 
държавата членка, където той желае да предоставя услуги или да се установи. 


