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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1046/2011, adresată de L. Knoops, de cetățenie olandeză, privind piața 
internă a detectivilor particulari

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Parlamentului European să facă eforturi pentru a permite detectivilor 
particulari din întreaga Uniune Europeană să poată lucra fără a fi obligați să urmeze un 
instructaj în fiecare stat membru în care trebuie să desfășoare o anchetă și fără a fi nevoiți să 
solicite un permis de lucru. El consideră că el și colegii lui ar trebui să-și poată desfășura 
anchetele în întreaga Uniune Europeană pe baza principiului liberei circulații a bunurilor, 
persoanelor și serviciilor și al recunoașterii calificărilor profesionale în UE. El consideră că ar 
trebui să fie suficientă cunoașterea legislației statului în care se derulează ancheta.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Recunoașterea calificărilor profesionale în UE este reglementată prin Directiva 2005/36/CE. 
Directiva permite profesionistului să presteze servicii sau să se stabilească și să exercite într-
un alt stat membru profesia pentru care a obținut calificările într-un stat membru.
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Directiva se aplică atunci când profesia este reglementată în statul membru gazdă. Potrivit 
bazei de date a profesiilor reglementate1, în prezent, 7 state membre2 reglementează profesia 
de detectiv particular.

În cazul în care petiționarul dorește să se stabilească într-un stat membru în care profesia este 
reglementată, trebuie să solicite recunoașterea calificării sale profesionale. Calificarea ca 
detectiv nu este armonizată în Uniunea Europeană. Recunoașterea calificărilor de detectiv 
intră sub incidența dispozițiilor așa-numitului sistem general privind recunoașterea 
calificărilor profesionale, stabilit la titlul III capitolul I din Directiva 2005/36/CE. Sistemul 
general nu prevede recunoașterea automată a calificărilor profesionale. Potrivit logicii acestui 
sistem, statul membru gazdă trebuie să îi permită cetățeanului UE să exercite o anumită 
profesie pe teritoriul său, chiar dacă acesta nu posedă diploma națională necesară, cu condiția 
ca să dețină diploma necesară într-un alt stat membru pentru a debuta sau continua în cadrul 
profesiei în cauză.

Dacă petiționarul dorește să presteze servicii temporar, normele care se aplică sunt mai 
flexibile, cu condiția ca acesta să îndeplinească anumite condiții3. În majoritatea cazurilor, un 
profesionist nu trebuie să obțină în prealabil o aprobare a calificărilor sale și poate practica 
activitatea imediat. Cu toate acestea, profesionistul poate fi obligat, în conformitate cu 
normele din statul membru gazdă, să furnizeze informații autorității din statul membru 
respectiv, astfel de informații ar trebui să fie furnizate anual. Și, în cazul în care profesia are 
implicații asupra sănătății sau a securității, autoritatea competentă a statului membru gazdă 
poate să verifice calificările profesionale ale furnizorului de servicii înainte ca acesta să 
presteze pentru prima dată servicii [articolul 7 alineatul (4) din directivă].

În cazul în care petiționarul ar dori să presteze servicii sau să se stabilească într-un stat 
membru în care profesia nu este reglementată, nu este necesar ca acesta să solicite 
recunoașterea calificărilor sale profesionale. Acesta poate practica profesia în statul membru 
gazdă, sub rezerva acelorași condiții ca cetățenii statului membru în cauză.

Dacă petiționarul ar dori să primească informații cu privire la recunoașterea calificărilor 
profesionale într-un anumit stat membru, acesta își poate adresa întrebările unuia dintre 
punctele de contact pentru recunoașterea calificărilor profesionale. O listă a acestor puncte de 
contact este disponibilă la următoarea adresă:

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

De asemenea, petiționarul menționează ideea unui certificat internațional de identificare. La 
19 decembrie 2011, Comisia a adoptat o propunere legislativă pentru modernizarea 
Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale. Unul dintre 
elementele-cheie ale propunerii este introducerea unui card profesional european, care va 
oferi profesioniștilor interesați posibilitatea de a beneficia de o recunoaștere mai simplificată 
și mai rapidă a calificărilor lor. De asemenea, acesta ar trebui să faciliteze mobilitatea 
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.found.
2 Slovacia, România, Polonia, Franța, Republica Cehă, Belgia, Austria.
3 Să fie stabilit în mod legal într-unul din cele 27 de state membre sau în una din următoarele trei țări: Norvegia, 
Islanda, Liechtenstein și dacă țara în care profesionistul este stabilit nu reglementează profesia, statul membru 
gazdă îi poate solicita acestuia să fi practicat profesia respectivă timp de doi ani.
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temporară. Cardul va fi disponibil în conformitate cu nevoile profesioniștilor (de exemplu, 
asistentele medicale și ghizii montani au manifestat un interes puternic pentru utilizarea unui 
astfel de card). Cardul este asociat cu o procedură de recunoaștere optimizată care se 
desfășoară în cadrul Sistemului de informare al pieței interne (IMI) existent și va fi sub formă 
de certificat electronic, care permite unui profesionist să presteze servicii sau să se stabilească 
într-un alt stat membru.

În prezent, propunerea este discutată în cadrul Consiliului și al Parlamentului European.

Activitățile desfășurate de detectivii particulari intră în domeniul de aplicare a Directivei 
privind serviciile, ceea ce înseamnă că celelalte cerințe posibile impuse activităților 
desfășurate de detectivii particulari care nu au legătură cu calificările (și care nu intră sub 
incidența Directivei privind calificările profesionale) trebuie să fie evaluate în lumina 
Directivei privind serviciile.

Acest lucru se referă în special la sistemele de autorizare, reglementate la articolele 9-13 din 
Directiva privind serviciile, pentru cazurile referitoare la stabilire, și la articolul 16 pentru 
prestarea serviciilor la nivel transfrontalier. În ambele situații, sistemele de autorizare trebuie 
să fie nediscriminatorii, justificate printr-un motiv imperativ de interes general și să fie 
proporționale. În cazul prestării de servicii transfrontaliere, posibilele justificări ale unei 
autorizări sau orice altă cerință care intră sub incidența articolului respectiv, sunt limitate doar 
la patru motive imperative de interes general (ordinea publică, securitatea publică, sănătatea 
publică și protecția mediului).

Dispozițiile Directivei privind serviciile prevăd, de asemenea, simplificarea procedurilor 
administrative pentru furnizorii de servicii. În acest context sunt importante articolele 6-8 care 
permit furnizorului de servicii să obțină informațiile necesare și să finalizeze procedurile 
relevante pentru a avea acces și pentru a-și exercita activitatea online, la distanță, prin 
intermediul ghișeelor unice.

Concluzie

În acest stadiu, Comisia îi recomandă petiționarului să se adreseze punctului de contact 
național pentru recunoașterea calificărilor profesionale sau ghișeului unic din statul membru 
în care ar dori să presteze servicii sau să se stabilească, pentru a obține mai multe informații.


