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L. Knoops, par privātdetektīvu iekšējo tirgu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties, lai privātdetektīvi varētu strādāt 
visā ES bez nepieciešamības papildus mācīties vai iegūt atļauju katrā dalībvalstī, kurā viņi 
veic izmeklēšanu. Viņš uzskata, ka saskaņā ar principu par personu brīvu pārvietošanos, preču 
un pakalpojumu brīvu apriti un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ES viņam un viņa 
kolēģiem ir jābūt iespējai veikt izmeklēšanu visā ES. Viņš apgalvo, ka zināšanām par tās 
valsts tiesību aktiem, kurā notiek izmeklēšana, vajadzētu būt pietiekamām šim nolūkam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 13. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana ES teritorijā ir reglamentēta ar Direktīvu 2005/36/EK. Šī 
direktīva ļauj profesionālās darbības veicējam sniegt pakalpojumus vai uzsākt darbību un 
nodarboties ar profesiju dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā viņš ieguvis kvalifikāciju.

Direktīvu piemēro, ja profesija ir reglamentēta uzņēmējā dalībvalstī. Saskaņā ar Reglamentēto 
profesiju datubāzē1 pieejamo informāciju, privātdetektīvu profesija pašlaik ir reglamentēta 
7 dalībvalstīs1.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.found.
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Ja lūgumraksta iesniedzējs vēlas uzsākt darbību dalībvalstī, kurā šī profesija ir reglamentēta, 
viņam jāiesniedz pieteikums profesionālo kvalifikāciju atzīšanai. Detektīvu kvalifikācijas 
prasības Eiropas Savienībā nav saskaņotas. Uz detektīva kvalifikācijas atzīšanu attiecas 
noteikumi, kas ietverti t. s. vispārējā sistēmā profesionālo kvalifikāciju atzīšanai, kura 
izklāstīta Direktīvas 2005/36/EK III sadaļas I nodaļā. Šī vispārējā sistēma neparedz 
profesionālo kvalifikāciju automātisku atzīšanu. Šīs sistēmas pamatnoteikums ir tāds, ka 
uzņēmējai dalībvalstij jāļauj ES pilsoņiem tās teritorijā veikt profesionālo darbību pat tad, ja 
personai nav diploma, ko prasa saskaņā ar vietējiem noteikumiem, taču ar nosacījumu, ka 
personai ir diploms, ko prasa citā dalībvalstī, lai varētu sākt vai turpināt attiecīgo profesionālo 
darbību.

Ja lūgumraksta iesniedzējs vēlas īslaicīgi sniegt pakalpojumus, piemērojamie noteikumi ir 
elastīgāki, ja vien viņš izpilda noteiktus nosacījumus2. Vairumā gadījumu profesionālās 
darbības veicējam nav jāiesniedz savi kvalifikāciju apliecinošie dokumenti iepriekšējai 
apstiprināšanai un tas var uzreiz sākt darbību. Tomēr saskaņā ar uzņēmējas dalībvalsts 
noteikumiem profesionālās darbības veicējam var būt pienākums sniegt informāciju šīs 
dalībvalsts varas iestādēm; šī informācija jāsniedz ik gadu. Gadījumā, ja profesija ir saistīta ar 
ietekmi uz sabiedrības veselību un drošību, uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pārbaudīt pakalpojumu sniedzēja profesionālo kvalifikāciju, pirms pakalpojumi tiek sniegti 
pirmo reizi (direktīvas 7. panta 4. punkts).

Ja lūgumraksta iesniedzējs vēlas sniegt savus pakalpojumus vai uzsākt darbību dalībvalstī, 
kurā šī profesija nav reglamentēta, iesniegums profesionālo kvalifikāciju atzīšanai nav 
jāiesniedz. Viņš attiecīgo profesiju uzņēmējā dalībvalstī var praktizēt saskaņā ar tādiem 
pašiem noteikumiem kā tās valstspiederīgie.

Ja lūgumraksta iesniedzējs vēlas saņemt informāciju par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 
kādā konkrētā dalībvalstī, viņš ar savu jautājumu var vērsties vienā no profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas kontaktpunktiem. Kontaktpunktu saraksts ir pieejams šajā tīmekļa 
vietnē:

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

Lūgumraksta iesniedzējs min arī ideju par starptautisku identifikācijas sertifikātu. 2011. gada 
19. decembrī Komisija pieņēma tiesību akta priekšlikumu Direktīvas 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu modernizēšanai. Viens no šā priekšlikuma galvenajiem 
elementiem ir Eiropas profesionālā karte, kas ieinteresētajiem profesionālās darbības 
veicējiem sniegs iespēju izmantot vienkāršāku un ātrāku kvalifikāciju atzīšanas kārtību. Tai 
vajadzētu arī sekmēt īslaicīgo mobilitāti. Karti varēs saņemt to profesiju pārstāvji, kuri 
izteikuši tādu nepieciešamību (piemēram, medmāsas un kalnu gidi ir pauduši lielu 
ieinteresētību šādas kartes lietošanā). Karte ir saistīta ar optimizētu atzīšanas kārtību, kas tiek 
īstenota esošās Iekšējā tirgus informācijas sistēmas (IMI) ietvaros, un tiks izsniegta 

                                                                                                                                                  

1 Slovākija, Rumānija, Polija, Francija, Čehija, Beļģija, Austrija.
2 Tam jābūt reģistrētam vienā no 27 dalībvalstīm vai vienā no šīm trim valstīm: Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā. 
Turklāt, ja valstī, kurā profesionālās darbības veicējs ir reģistrēts, attiecīgā profesija nav reglamentēta, uzņēmēja 
dalībvalsts var prasīt, lai profesionālās darbības veicējs attiecīgo profesiju būtu praktizējis vismaz divus gadus.
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elektroniska sertifikāta veidā, kas profesionālās darbības veicējam ļaus sniegt savus 
pakalpojumus vai uzsākt darbību citā dalībvalstī.

Priekšlikums pašlaik tiek apspriests Padomē un Eiropas Parlamentā.

Uz privātdetektīvu darbību attiecas Pakalpojumu direktīva, kas nozīmē, ka citas iespējamās 
prasības, kas noteiktas attiecībā uz privātdetektīvu darbībām un nav saistītas ar kvalifikāciju 
(un neietilpst Profesionālo kvalifikāciju direktīvas darbības jomā), ir jāizvērtē Pakalpojumu 
direktīvas kontekstā.

Tas jo īpaši attiecas uz atļauju sistēmām, kas attiecībā uz darbības uzsākšanas gadījumiem 
reglamentētas Pakalpojumu direktīvas 9.–13. pantā un attiecībā uz pārrobežu pakalpojumu 
sniegšanas gadījumiem — 16. pantā. Abos gadījumos atļauju sistēmām jābūt 
nediskriminējošām, pamatotām ar sevišķi svarīgu iemeslu saistībā ar sabiedrības interesēm un 
samērīgām. Pārrobežu pakalpojumu sniegšanas gadījumā atļaujas piešķiršanas iespējamais 
pamatojums vai citas prasības, kas izvirzītas saskaņā ar attiecīgo pantu, var būt tikai četri 
sevišķi svarīgi iemesli saistībā ar sabiedrības interesēm (sabiedriskā kārtība, valsts drošība, 
sabiedrības veselība un vides aizsardzība).

Pakalpojumu direktīvas noteikumos paredzēta arī administratīvo procedūru vienkāršošana par 
labu pakalpojumu sniedzējiem. Šajā kontekstā jāmin 6.–8. pants, kuru noteikumi pakalpojumu 
sniedzējam ļauj ar vienoto kontaktpunktu palīdzību tiešsaistē saņemt vajadzīgo informāciju un 
veikt visas attiecīgās procedūras, kas vajadzīgas piekļuvei pakalpojumu darbībām un to 
veikšanai.

Secinājums

Pašlaik Komisija iesaka lūgumraksta iesniedzējam, lai saņemtu plašāku informāciju, vērsties 
tās dalībvalsts profesionālo kvalifikāciju atzīšanas kontaktpunktā vai vienotajā kontaktpunktā, 
kurā tas vēlas sniegt pakalpojumus vai uzsākt darbību.


