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Tema: Peticija Nr. 1046/2011 dėl privačių detektyvų paslaugų vidaus rinkos, kurią 
pateikė Nyderlandų Karalystės pilietis L. Knoops

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento pasirūpinti, kad privatūs detektyvai galėtų 
dirbti visoje ES ir kad kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje jie atlieka tyrimą, nebūtų 
reikalaujama baigti mokymus ar gauti leidimą. Jis mano, kad jis ir jo kolegos pagal laisvo 
asmenų, prekių ir paslaugų judėjimo principą ir profesinių kvalifikacijų pripažinimo ES 
tvarką turėtų turėti galimybę bylas tirti visoje ES. Anot jo, tam turėtų užtekti išmanyti tos 
valstybės narės, kurioje atliekamas tyrimas, teisę.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Profesinių kvalifikacijų pripažinimas ES reglamentuojamas Direktyva 2005/36/EB. Pagal šią 
direktyvą specialistas gali teikti paslaugas ar įsisteigti valstybėje narėje ir verstis profesine 
veikla, kurią leidžiama vykdyti įgijus kvalifikaciją kitoje valstybėje narėje.

Direktyvos nuostatos taikomos, jeigu priimančioji valstybė narė yra nustačiusi profesiją 
reglamentuojančius reikalavimus. Reglamentuojamų profesijų duomenų bazėje1 nurodyta, kad 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.found.
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šiuo metu 7 valstybės narės1 yra nustačiusios privačių detektyvų profesiją reglamentuojančius 
reikalavimus.

Jeigu peticijos pateikėjas nori įsisteigti valstybėje narėje, kurioje yra nustatyti profesiją 
reglamentuojantys reikalavimai, jis turi pateikti prašymą dėl jo profesinės kvalifikacijos 
pripažinimo. Europos Sąjungoje detektyvo kvalifikacijai taikomi reikalavimai nėra suderinti. 
Detektyvo kvalifikacijų pripažinimas patenka į vadinamosios profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo bendrosios sistemos nuostatas, kaip nurodyta Direktyvos 2005/36/EB 
III antraštinės dalies I skyriuje. Pagal bendrąją sistemą nenumatyta automatiškai pripažinti 
profesinių kvalifikacijų. Remiantis loginiu šios sistemos pagrindu, nustatyta, kad priimančioji 
valstybė narė turi leisti ES piliečiui verstis profesija savo teritorijoje ir tada, kai jis (ji) nėra 
įgijęs (-usi) diplomo pagal šalies viduje galiojančias taisykles, jeigu šis (ši) pilietis (-ė) yra 
įgijęs (-usi) diplomą, reikalingą verstis ta pačia profesija, pagal kitoje valstybėje nustatytus 
reikalavimus.

Jeigu peticijos pateikėjas nori teikti paslaugas laikinai ir jeigu jis laikosi tam tikrų sąlygų2, 
taikomos lankstesnės taisyklės. Daugeliu atvejų specialistams nereikia pateikti savo 
kvalifikacijų išankstiniam patvirtinimui ir jie gali vykdyti veiklą iš karto. Vis dėlto pagal 
priimančiosios valstybės narės nuostatas specialistai gali būti įpareigoti teikti informaciją tos 
valstybės narės valdžios institucijai; tokią informaciją reikėtų teikti kasmet. O tuo atveju, jei 
profesija kaip nors susijusi su poveikiu sveikatai ar saugai, priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija gali patikrinti paslaugos teikėjo profesinę kvalifikaciją iki jam 
pradedant teikti paslaugas (Direktyvos 7 straipsnio 4 dalis).

Jeigu peticijos pateikėjas norėtų teikti paslaugas arba įsisteigti valstybėje narėje, kurioje 
profesiją reglamentuojantys reikalavimai nenustatyti, jam nereikėtų teikti prašymo dėl jo 
profesinės kvalifikacijos pripažinimo. Jis gali vykdyti profesinę veiklą priimančiojoje 
valstybėje narėje tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tos valstybės piliečiai.

Jeigu peticijos pateikėjas norėtų gauti informacijos, susijusios su profesinių kvalifikacijų 
pripažinimu konkrečioje valstybėje narėje, jis gali pateikti užklausą vienam iš informacijos 
centrų, teikiančių informaciją apie profesinių kvalifikacijų pripažinimą. Šių informacijos 
centrų sąrašą galima rasti svetainėje adresu:

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

Peticijos pateikėjas taip pat užsimena apie tarptautinio identifikavimo pažymėjimo idėją. 
2011 m. gruodžio 19 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, 
kuriuo siekiama atnaujinti Direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo. 
Vienas iš pagrindinių pasiūlymo tikslų – įdiegti Europos profesinį pažymėjimą, kuriuo 
besinaudojančių suinteresuotų specialistų profesinės kvalifikacijos būtų paprasčiau ir greičiau 
pripažįstamos. Juo taip pat turėtų būti sudaromos palankesnės sąlygos laikinam judumui. 
Pažymėjimai bus suteikiami atsižvelgiant į profesijos specialistų poreikius (pvz., slaugytojai ir 
                                               
1 Slovakija, Rumunija, Lenkija, Prancūzija, Čekija, Belgija, Austrija.
2 Būti teisiškai įsikūrusiam vienoje iš 27 valstybių narių arba vienoje iš šių trijų šalių: Norvegijoje, Islandijoje ir 
Lichtenšteine; taip pat, jei šalis, kurioje yra įsikūręs specialistas, nėra nustačiusi profesiją reglamentuojančių 
reikalavimų, priimančioji valstybė narė gali reikalauti iš specialisto turėti dvejų metų vertimosi svarstoma 
profesija patirtį.
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kalnų gidai pareiškė didelį susidomėjimą naudotis tokiu pažymėjimu). Pažymėjimas susietas 
su optimizuota dabartinėje Vidaus rinkos informacinėje sistemoje (VRI) atliekama 
pripažinimo procedūra ir bus išduodamas elektroninio pažymėjimo, kuriuo specialistams 
leidžiama teikti paslaugas ar įsisteigti kitoje valstybėje narėje, forma.

Šiuo metu pasiūlymą svarsto Taryba ir Europos Parlamentas.

Privačių detektyvų veikla reglamentuojama Paslaugų direktyva, vadinasi, kiti galimi privačių 
detektyvų veiklai taikomi reikalavimai, nesusiję su kvalifikacijomis (ir nereglamentuojami 
Profesinių kvalifikacijų direktyva), turi būti įvertinami atsižvelgiant į Paslaugų direktyvą.

Visų pirma tai susiję su Paslaugų direktyvos 9–13 straipsniuose reglamentuojama leidimų 
išdavimo tvarka įsisteigimo atvejais ir 16 straipsniu, taikomu paslaugų teikimo kitoje 
valstybėje atvejais. Abiem atvejais leidimų išdavimo tvarka turi būti nediskriminacinė, 
pateisinama svarbiais visuomenės interesais ir proporcinga. Paslaugų teikimo kitoje valstybėje 
atveju galima taikyti reikalavimą pagrįsti leidimo išdavimą ar bet kokį kitą tame straipsnyje 
nustatytą reikalavimą, jei jis grindžiamas keturiais svarbiausiais visuomenės interesų 
sumetimais (viešosios tvarkos, visuomenės saugumo, visuomenės sveikatos ir aplinkos 
apsaugos).

Paslaugų direktyvoje taip pat nustatytos supaprastintos paslaugos teikėjams taikomos 
administracinės procedūros. Šiuo požiūriu svarbūs 6–8 straipsniai, kuriuose paslaugos teikėjui 
suteikiama teisė gauti reikiamos informacijos ir atlikti procedūras, būtinas norint gauti teisę 
teikti paslaugas vykdyti veiklą, nuotoliniu būdu, t. y. internetu per kontaktinius centrus.

Išvada

Šiuo etapu, norint gauti daugiau informacijos, Komisija rekomenduoja peticijos pateikėjui 
susisiekti su nacionaliniu informacijos centru dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo arba 
su tos valstybės narės, kurioje jis norėtų teikti paslaugas arba įsisteigti, kontaktiniu centru.“


