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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1046/2011, którą złożył L. Knoops (Holandia), w sprawie rynku 
wewnętrznego usług prywatnych detektywów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań, dzięki którym 
prywatni detektywi będą mogli pracować we wszystkich krajach UE bez konieczności 
odbywania szkoleń czy uzyskiwania pozwoleń w poszczególnych państwach członkowskich, 
w których prowadzą dochodzenia. Uważa on, że na mocy zasady swobodnego przepływu 
osób, towarów i usług oraz uznawania kwalifikacji zawodowych w UE on i jego koledzy 
powinni móc prowadzić dochodzenia w całej UE. Według składającego petycję do tego celu 
wystarczyć musi znajomość prawa kraju, w którym dochodzenie jest prowadzone.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Kwestia uznawania kwalifikacji zawodowych w UE jest uregulowana na mocy dyrektywy 
2005/36/WE. Dyrektywa ta pozwala specjaliście, który zdobył kwalifikacje zawodowe w 
jednym państwie członkowskim, świadczyć usługi lub podjąć działalność gospodarczą i 
wykonywać swój zawód w innym państwie członkowskim.
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Dyrektywa ta ma zastosowanie, jeżeli dany zawód podlega regulacji w przyjmującym 
państwie członkowskim. Według bazy danych o zawodach regulowanych1 zawód prywatnego 
detektywa podlega obecnie regulacji w siedmiu państwach2.  

Jeżeli składający petycję chce otworzyć działalność gospodarczą w państwie członkowskim, 
w którym dany zawód podlega regulacji, powinien wnioskować o uznanie swoich kwalifikacji 
zawodowych. Kwalifikacje detektywa nie zostały ujednolicone w Unii Europejskiej. Uznanie 
kwalifikacji detektywa podlega przepisom tak zwanego ogólnego systemu uznawania 
dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji ustanowionego w tytule III rozdziale I 
dyrektywy 2005/36/WE. Ogólny system nie przewiduje automatycznego uznawania 
kwalifikacji zawodowych. System taki uzasadnia się tym, że przyjmujące państwo 
członkowskie musi umożliwić obywatelowi UE wykonywanie na swoim terytorium danego 
zawodu, nawet jeżeli obywatel ten nie posiada wymaganego dyplomu krajowego, pod 
warunkiem że ma dyplom wymagany w innym państwie członkowskim do rozpoczęcia lub 
dalszego wykonywania tego samego zawodu. 

Jeżeli składający petycję chce świadczyć usługi tymczasowo, to obowiązują go bardziej 
elastyczne przepisy, pod warunkiem że spełnia on określone wymogi3. W większości 
przypadków osoba wykonująca dany zawód nie musi uzyskiwać zatwierdzenia swoich 
kwalifikacji i może od razu rozpocząć określoną działalność. Na podstawie przepisów 
przyjmującego państwa członkowskiego osoba wykonująca dany zawód może jednak zostać 
zobowiązana do corocznego dostarczenia informacji urzędowi tego państwa członkowskiego. 
W przypadku zawodów regulowanych mających wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo 
właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego może sprawdzić kwalifikacje 
zawodowe usługodawcy przed pierwszym przypadkiem świadczenia przez niego usług (art. 7 
ust. 4 dyrektywy).  

Jeżeli składający petycję chce świadczyć usługi lub podjąć działalność gospodarczą w 
państwie członkowskim, w którym dany zawód nie jest regulowany, nie ma obowiązku 
wystąpienia z wnioskiem o uznanie jego kwalifikacji zawodowych. Może wykonywać swój 
zawód w przyjmującym państwie członkowskim na tych samych warunkach, jakie 
obowiązują obywateli przyjmującego państwa członkowskiego.

Jeśli wnioskodawca chce otrzymać informacje dotyczące uznawania kwalifikacji 
zawodowych w konkretnym państwie członkowskim, może skierować zapytanie do jednego z 
punktów kontaktowych do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych. Wykaz takich 
punktów kontaktowych dostępny jest na stronie:

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

Składający petycję wspomina również o koncepcji międzynarodowego świadectwa 
identyfikacyjnego. W dniu 19 grudnia 2011 r. Komisja przyjęła wniosek legislacyjny w 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.found.
2 Słowacja, Rumunia, Polska, Francja, Republika Czeska, Belgia, Austria.
3 Prowadzi zgodnie z prawem działalność gospodarczą w jednym z 27 państw członkowskich lub w jednym z 
następujących trzech krajów: Norwegia, Islandia, Księstwo Liechtensteinu, a jeśli państwo, w którym prowadzi 
działalność, nie uznaje kwalifikacji zawodowych, przyjmujące państwo członkowskie może wymagać od niego 
odbycia praktyki w okresie dwóch lat.
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sprawie modernizacji dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych. Jednym z kluczowych elementów tego wniosku jest utworzenie europejskiej 
legitymacji zawodowej, która umożliwia zainteresowanym specjalistom skorzystanie z 
łatwiejszego i szybszego uznania ich kwalifikacji. Powinna ona również ułatwiać czasową 
mobilność. Legitymacja będzie wydawana na podstawie potrzeb zgłaszanych przez 
specjalistów (na przykład pielęgniarki i przewodnicy górscy wyrazili ogromne 
zainteresowanie posiadaniem takiej legitymacji). Legitymacja jest powiązana ze 
zoptymalizowaną procedurą uznawania kwalifikacji w istniejącym systemie informacji na 
temat rynku wewnętrznego (IMI) i przybierze formę elektronicznego świadectwa, które 
pozwoli specjalistom prowadzić działalność gospodarczą i świadczyć usługi w przyjmującym 
państwie członkowskim.

Nad wnioskiem dyskutują obecnie Rada i Parlament Europejski. 

Działalność prywatnych detektywów podlega dyrektywie o usługach, co oznacza, że 
ewentualne inne wymogi nałożone na działalność prywatnych detektywów, które nie są 
powiązane z ich kwalifikacjami (i nie podlegają dyrektywie o kwalifikacjach zawodowych), 
muszą być oceniane w świetle dyrektywy o usługach.

Dotyczy to w szczególności systemów zezwoleń na założenie działalności gospodarczej (art. 
9-13 dyrektywy o usługach) oraz na świadczenie usług transgranicznych (art. 16). W obu 
przypadkach system zezwoleń powinien mieć charakter niedyskryminujący, uzasadniony 
nadrzędnym interesem publicznym i proporcjonalny. W przypadku świadczenia usług
transgranicznych ewentualne uzasadnienia niezbędne do uzyskania zezwolenia czy 
jakiekolwiek inne wymogi, których dotyczy ten artykuł, ograniczone są tylko do czterech 
rodzajów uzasadnionego nadrzędnego interesu publicznego (porządek publiczny, 
bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne i ochrona środowiska). 

Przepisy dyrektywy o usługach wprowadzają również uproszczenia procedur 
administracyjnych dla świadczących usługi. W tym przypadku stosownymi są artykuły 6-8, 
dzięki którym usługodawca może online, na odległość, za pośrednictwem pojedynczych 
punktów kontaktowych zebrać niezbędne informacje i dopełnić stosownych procedur dostępu 
i wykonywania działalności. 

Wnioski

Na tym etapie Komisja zaleca składającemu petycję, by zwrócił się do krajowego punktu 
kontaktowego do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych lub do pojedynczego punktu 
kontaktowego w danym państwie członkowskim, w którym wnioskodawca chce świadczyć 
usługi lub podjąć działalność gospodarczą, w celu uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji. 


