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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1046/2011 af L. Knoops, nederlandsk statsborger, om det indre 
marked for privatdetektiver

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at arbejde for, at privatdetektiver kan arbejde 
overalt i Europa, uden at de i hver enkelt medlemsstat, hvor de foretager en undersøgelse, skal 
følge et kursus eller have en tilladelse. Han er af den opfattelse, at han og hans kolleger i kraft 
af princippet om den frie bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser og 
anerkendelsen af erhvervskvalifikationer i EU skal kunne udføre undersøgelser i hele EU.
Ifølge ham bør det være tilstrækkeligt at have kendskab til lovgivningen i det land, hvor 
undersøgelsen finder sted.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"Anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for EU er dækket af direktiv 
2005/36/EF. Dette direktiv giver en erhvervsudøver ret til at etablere sig og udøve det 
erhverv, som denne har kvalificeret sig til i én medlemsstat, i en anden medlemsstat. 
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Direktivet finder anvendelse, når erhvervet reguleres i værtsmedlemsstaten. Ifølge databasen 
for lovregulerede erhvervsmæssige kvalifikationer er der på nuværende tidspunkt syv 
medlemsstater1, som regulerer erhvervet som privatdetektiv.  

Hvis en andrager ønsket at etablere sig i en medlemsstat, hvor erhvervet er reguleret, skal han 
ansøge om anerkendelse af sine erhvervsmæssige kvalifikationer. Kvalifikationerne for en 
detektiv er ikke harmoniseret i EU. Anerkendelsen af kvalifikationer for detektiver henhører 
under bestemmelserne i den såkaldte generelle ordning om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer som fastsat i afsnit III, kapitel 1, i direktiv 2005/36/EF. Denne generelle 
ordning indeholder ikke bestemmelser om automatisk anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer. Det grundlæggende princip i denne ordning er, at værtsmedlemsstaten skal 
tillade EU-borgeren at udøve et erhverv på sit område, selv om denne ikke har det krævede 
nationale eksamensbevis, forudsat at borgeren er i besiddelse af det eksamensbevis, der 
kræves i en anden medlemsstat, for at tiltræde eller udøve det samme erhverv. 

Hvis andrageren ønsker at udbyde tjenester på midlertidigt grundlag, er de gældende regler 
mere fleksible, forudsat at han opfylder visse krav2. I de fleste tilfælde skal erhvervsudøveren 
ikke fremlægge sine kvalifikationer til forhåndsgodkendelse og kan praktisere erhvervet 
umiddelbart. Den erhvervsudøvende kan dog i henhold til bestemmelserne i 
værtsmedlemsstaten være forpligtet til at fremlægge oplysninger til den kompetente 
myndighed i den pågældende medlemsstat én gang årligt. Og hvis erhvervet har konsekvenser 
for den offentlige sundhed eller sikkerhed, kan den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten kontrollere tjenesteyderens erhvervsmæssige kvalifikationer, inden den 
pågældende person første gang udøver tjenesteydelsen (artikel 7, stk. 4, i direktivet).  

Hvis andrageren ønsker at udbyde sine tjenester eller etablere sig i en medlemsstat, hvor 
erhvervet ikke er reguleret, er det ikke nødvendigt at ansøge om anerkendelse af de 
erhvervsmæssige kvalifikationer. Han kan praktisere erhvervet i værtsmedlemsstaten på 
samme betingelser som dens statsborgere.

Hvis andrageren ønsker oplysninger om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i en 
specifik medlemsstat, kan han henvende sig til kontaktpunkterne for anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer. Der findes en liste over kontaktpunkter på følgende 
websted:

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

Andrageren nævner endvidere idéen om en international identifikationsattest. Den 19. 
december 2011 vedtog Kommissionen et lovforslag om modernisering af direktiv 2005/36/EF 
om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Et af de vigtigste elementer i forslaget 
er indførelsen af et europæisk erhvervspas, som vil give interesserede erhvervsudøvende 
mulighed for at drage fordel af lettere og hurtigere anerkendelse af deres kvalifikationer. 
Dette pas skal afhjælpe midlertidig mobilitet. Passet vil være tilgængeligt på grundlag af de 
behov, som de forskellige erhverv giver udtryk for (f.eks. har sygeplejersker og bjergguider 

                                               
1 Slovakiet, Rumænien, Polen, Frankrig, Tjekkiet, Belgien, Østrig.
2 Erhvervsudøveren skal være lovligt etableret i en af de 27 medlemsstater eller et af de følgende tre lande: 
Norge, Island, Liechtenstein - og hvis det land, hvori erhvervsudøveren er etableret, ikke regulerer erhvervet, kan 
værtsmedlemsstaten kræve, at erhvervsudøveren har praktiseret det pågældende erhverv i to år.
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vist stor interesse for et sådant pas). Passet er forbundet med en optimeret 
anerkendelsesprocedure, der gennemføres inden for det eksisterende informationssystem for 
det indre marked (IMI), og vil være i form af en elektronisk attest, hvorved den 
erhvervsudøvende kan udbyde tjenester eller etablere sig i en anden medlemsstat.

Forslaget drøftes i øjeblikket af Rådet og Parlamentet. 

Privatdetektivers aktiviteter hører under direktivet om tjenesteydelser, og det betyder, at andre 
eventuelle krav til privatdetektivers aktiviteter, der ikke er forbundet med kvalifikationerne 
(og ikke hører under direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer), skal vurderes i lyset af 
direktivet om tjenesteydelser.

Dette vedrører navnlig godkendelsesordninger som beskrevet i artikel 9-13 i 
tjenesteydelsesdirektivet med hensyn til etablering og artikel 16 med hensyn til udbydelse af 
grænseoverskridende tjenester. I begge tilfælde skal godkendelsesordningerne være 
ikkediskriminerende, begrundet i et tvingende alment hensyn og proportionelt afpasset. I 
tilfælde af udbydelse af grænseoverskridende tjenester er de eventuelle begrundelser for en 
godkendelse eller et eventuelt andet krav, der hører under den pågældende artikel, 
udelukkende begrænset til fire overordnede begrundelser af almen interesse (offentlig orden, 
offentlig sikkerhed, offentlig sundhed og miljøbeskyttelse). 

Bestemmelserne i tjenesteydelsesdirektivet omfatter også forenkling af administrative 
procedurer for udbydere af tjenester. I denne sammenhæng er artiklerne 6-8 relevante, fordi 
de giver udbyderen af tjenester mulighed for at indhente nødvendige oplysninger og 
gennemføre de relevante procedurer for elektronisk adgang til og udøvelse af deres aktiviteter 
på afstand via kvikskranker. 

Konklusion

Kommissionen vil på dette tidspunkt anbefale andrageren at henvende sig til de nationale 
kontaktpunkter med henblik på anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer eller 
kvikskranken i den medlemsstat, hvor han gerne vil udbyde tjenester eller etablere sig, for at 
få yderligere oplysninger."


