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Suġġett: Petizzjoni 1046/2011 imressqa minn L. Knoops, ta’ ċittadinanza Olandiża, 
dwar is-suq intern għad-ditektivs privati

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu azzjoni sabiex id-ditektivs privati 
jkunu jistgħu jaħdmu kullimkien fl-UE mingħajr ma jkollhom jirċievu taħriġ jew mingħajr ma 
jkun hemm il-ħtieġa li jinħarġilhom permess f’kull Stat Membru fejn huma jkunu qed iwettqu 
investigazzjoni. Huwa tal-opinjoni li skont il-prinċipju tal-moviment ħieles tal-persuni, 
prodotti u servizzi u r-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali fl-UE, huwa u l-kollegi tiegħu 
għandhom jitħallew iwettqu l-investigazzjonijiet tagħhom kullimkien fl-UE. Skontu, l-
għarfien tal-liġi tal-pajjiż fejn tkun qed titwettaq l-investigazzjoni għandu jkun biżżejjed għal 
dan il-għan.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta' Jannar 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Marzu 2012

L-għarfien tal-kwalifiki professjonali fl-UE huwa rregolat mid-Direttiva 2005/36/KE. Din id-
Direttiva tippermetti li l-professjonist, fi Stat Membru ieħor, jipprovdi servizz jew 
jistabbilixxi ruħu u jsegwi l-professjoni li kiseb il-kwalifiki għaliha fi Stat Membru tal-UE. 
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Id-Direttiva tapplika meta l-professjoni tkun irregolata fl-Istat Membru ospitanti. Skont il-bażi 
tad-data tal-Professjonijiet Regolati1 bħalissa hemm 7 Stati Membri2 li jirregolaw il-
professjoni tad-ditektiv privat.  

Jekk il-petizzjonant jixtieq jistabbilixxi ruħu fi Stat Membru fejn il-professjoni hija regolata, 
jeħtieġ li japplika għal rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali tiegħu. Il-kwalifika għal 
ditektiv mhijiex armonizzata fl-Unjoni Ewropea. Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki ta’ ditektiv 
jaqa’ taħt id-dispożizzjonijiet tal-hekk imsejħa sistema ġenerali dwar ir-rikonoxximent tal-
kwalifiki professjonali kif stabbiliti fit-Titolu III, Kapitolu I tad-Direttiva 2005/36/KE. Is-
sistema ġenerali ma tipprovdix għar-rikonoxximent awtomatiku tal-kwalifiki professjonali. Il-
ħsieb ta’ din is-sistema huwa li l-Istat Membru ospitanti għandu jippermetti lil ċittadin tal-UE 
jeżerċita professjoni fit-territorju tiegħu anke jekk ma jkollux id-diploma nazzjonali meħtieġa, 
sakemm huwa jkollu d-diploma meħtieġa fi Stat Membru ieħor biex jibda jew jipprattika tal-
istess professjoni. 

Jekk il-petizzjonant jixtieq jipprovdi servizzi fuq bażi temporanja, ir-regoli li japplikaw huma 
iktar flessibbli, sakemm li jissodisfa ċerti kundizzjonijiet3. F'bosta każijiet, professjonista ma 
jentħieġx li jressaq il-kwalifiki tiegħu għal approvazzjoni bil-quddiem u jista' jipprattika l-
attività mill-ewwel. Madankollu, il-professjonista jista' jkun obbligat - skont ir-regoli tal-Istat 
Membri ospitanti - li jipprovdi informazzjoni lill-awtorità ta' dak l-Istat Membru, u din l-
informazzjoni għanha tiġi pprovduta fuq bażi annwali. U f'każijiet li l-professjoni jkollha 
konsegwenzi ta' saħħa jew sigurtà, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti tista' 
tivverifika l-kwalifiki professjonali tal-provditur tas-servizz qabel ma beda jipprovdi s-servizz 
għall-ewwel darba (Artikolu 7(4) tad-Direttiva).  

Jekk il-petizzjonant jixtieq jipprovdi s-servizzi tiegħu jew jistabbilixxi ruħu fi Stat Membru 
fejn il-professjoni mhijiex regolata, mhemmx bżonn li japplika għal rikonoxximent tal-
kwalifiki professjonali tiegħu. Huwa jista' jipprattika l-professjoni fl-Istat Membru ospitanti, 
soġġett għall-istess kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini ta' dak l-Istat.

Jekk il-petizzjonant jixtieq jirċievi informazzjoni dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali fi Stat Membru speċifiku, jista' jindirizza t-talba tiegħu lil wieħed mill-punti ta' 
kuntatt għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali.  Lista ta' dawn il-punti ta' kuntatt hija 
disponibbli fis-sit li ġej:

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

Il-petizzjonant isemmi wkoll l-idea ta' Ċertifikat Internazzjonali ta' Identifikazzjoni. Fid-19 ta' 
Diċembru 2011, il-Kummissjoni adottat proposta leġiżlattiva għall-immodernizzar tad-
Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali. Wieħed mill-
elementi ewlenin tal-proposta hija l-introduzzjoni ta' kard professjonali Ewropea, li se toffri 
lill-professjonisti interessati l-possibilità li jibbenefikaw minn rikonoxximent eħfef u iktar 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.found.

2 Is-Slovakkja, ir-Rumanija, il-Polanja, Franza, ir-Repubblika Ċeka, il-Belġju, l-Awstrija.
3 ikun stabbilit legalment f'wieħed mis-27 Stat Membru jew f'wieħed mill-pajjiżi li ġejjin: Norveġja, Islanda, 
Liechtenstein + jekk il-pajjiż li fih huwa stabbilit il-professjonista ma jirregolax il-professjoni, l-Istat Membru 
ospitanti jista' jitlob lill-professjonista li jkun ipprattika l-professjoni kkonċernata għal mill-inqas sentejn.
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mgħaġġel tal-kwalifiki tagħhom.  Din għandha wkoll tiffaċilita l-mobilità temporanja. Il-kard 
se tkun disponibbli skont il-bżonnijiet espressi mill-professjonijiet (pereżempju infirmiera u 
gwidi fil-muntnji esprimew interess qawwi fl-użu ta' kard ta' dan it-tip). Il-kard hija assoċjata 
ma' proċedura ottimizzata ta' rikonoxximent imwettqa fil-kuntest tas-Sistema ta' 
Informazzjoni fis-Suq Intern (IMI) eżistenti u se tieħu l-forma ta' ċertfikat elettroniku, li 
jippermetti lill-professjonista li jipprovdi servizzi jew li jistabbilixxi ruħu fi Stat Membru 
ieħor.

Bħalissa, il-proposta qiegħda tiġi kkunsidrata mill-Kunsill u mill-Parlament Ewropew. 

L-attivitajiet tad-ditektivs privati jaqgħu taħt id-Direttiva dwar is-Servizzi, li jfisser li 
rekwiżiti oħra possibbli, imposti fuq l-attivtajiet tad-ditektivs privati li mhumiex marbuta mal-
kwalifiki (u li ma jaqgħux taħt id-Direttiva dwar il-Kwalifiki Professjonali) għandhom jiġu 
evalwati fid-dawl tad-Direttiva dwar is-Servizzi.

Dan jikkonċerna b'mod partikolari lill-iskemi ta' awtorizzazzjoni, kif regolati mill-Artikoli 9 
sa 13 tad-Direttiva dwar is-Servizzi, għal każijiet ta' stabbiliment, u l-Artikolu 16 għal każijiet 
ta' provvista ta' servizzi transkonfinali. Fiż-żewġ każijiet l-iskemi ta' awtorizzazzjoni 
għandhom ikunu mhux diskriminatorji, ġustifikati minn raġunijiet ta' interess pubbliku, u 
għandhom ikunu proporzjonali. F'każijiet ta' provvista ta' servizzi transkonfinali, il-
ġustifikazzjonijiet possibbli għal awtorizzazzjoni, jew kwalunkwe rekwiżit ieħor li jaqa' taħt 
dak l-Artikolu, huma limitati għal erba' raġunijiet ġenerali ta' interess pubbliku biss (pubbliku, 
tal-ordni, sigurtà pubblika u protezzjoni tal-ambjent). 

Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar is-Servizzi jipprovdu wkoll għas-simplifikazzjoni tal-
proċeduri amministrattivi għall-provdituri tas-servizzi. F'dan il-kuntest, l-Artikoli 6 sa 8 huma 
rilevanti għax jippermettu lil min jipprovdi s-servizzi li jikseb l-informazzjoni meħtieġa u 
jikkumpletaw il-proċeduri rilevanti għal aċċess għal u l-eżerċizzju tal-attivitajiet tagħhom 
onlajn, mill-bogħod, permezz tal-Punti ta' Kuntatt Uniku. 

Konklużjoni

F'dan l-istadju, il-Kummissjoni tirrakkomanda lill-petizzjonant li jikkuntattja l-Punt ta' 
Kuntatt Nazzjonali għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali jew lill-Punt ta' Kuntatt 
Uniku fl-Istat Membru fejn jixtieq jipprovdi s-servizzi jew jistabbilixxi ruħu, sabiex jikseb 
iktar informazzjoni.


