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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1238/2007, внесена от Fabienne Martinie, с френско 
гражданство, от името на „PADI EUROPE“, относно признаване на 
квалификации на чуждестранни водолази във Франция

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията представлява дружеството „PADI Europe“ във Франция, 
което е школа за водолази със седалище в Швейцария. Сертификатите за водолази, 
издавани от дружеството, се признават и приемат навсякъде с изключение на Франция. 
Френските органи изискват водолазите, които притежават такива сертификати, да 
преминат през редица пробни гмуркания в център за водолази, за да получат временен 
сертификат за водолазна подготовка или сертификат, издаден от френска школа за 
водолази, като започнат всичко отначало.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 април 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Комисията трябва да получи допълнителна информация от вносителя на петицията, за 
да може да се произнесе по повод на настоящата петиция. 

По-специално, на първо време е целесъобразно да се определи дали се изисква 
признаването на тези дипломи за упражняване на професията на инструктор по 
гмуркане за любители, за работа като професионален водолаз или за гмуркане като 
хоби. Ако признаването на професионалната квалификация се изисква, за да може да се 
упражнява една професия, то тогава Комисията трябва да провери дали „PADI“ се 
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намира в държава-членка, посочена като компетентен орган, която има право да издава 
дипломи. Единствено при тези обстоятелства е приложима Директива 2005/36/ЕО1 за 
признаването на професионалните квалификации.

И накрая Комисията трябва да се запознае с взетите досега решения от страна на 
френските органи. 

Поради това Комисията ще изиска от вносителя на петицията да й предостави 
горепосочената информация, както и копия от взетите от френските органи решения.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

След определен брой контакти между двете страни, на 11 септември 2008 г., службите 
на Комисията се срещнаха с вносителя на петицията. Стана ясно, че има два различни 
аспекта на признаване на сертификатите за водолази на „PADI“ във Франция. 

Първият аспект е свързан с признаването на сертификати за инструктори по гмуркане 
на „PADI“, които биха желали да предлагат обучение по гмуркане във Франция. По 
отношение на това Директива 2005/36/ЕО2 изглежда неприложима, тъй като „PADI“ не 
е признат за „компетентен орган“ съгласно Директива 2005/36/ЕО и следователно 
системата за признаване на квалификации, определена в тази директива, е 
неприложима. Освен това вносителят на петицията е признал, че съществуват 
значителни разлики между обучението за водолазни инструктори във Франция и това, 
което се предлага от „PADI“. Следователно няма причина да се поставя под съмнение 
налагането на компенсаторни мерки от страна на Франция по отношение на обучението 
и компетенциите на инструкторите на „PADI“, като се има предвид че Директива 
2005/36/ЕО дава на държавите-членки пълномощия да налагат компенсаторни мерки, в 
случай че съществуват значителни различия в обучението.

Вторият аспект е свързан с признаването на сертификатите на „PADI“, притежавани от 
отделни водолази, които желаят да практикуват гмуркане за удоволствие във Франция. 
По този въпрос Комисията изиска допълнителни документи от вносителя на петицията, 
за да удостовери дали водолазите, които идват от страни, различни от Франция, са 
дискриминирани като не им се разрешава да се гмуркат, ако не притежават френски 
сертификат за водолази. Ако тези ограничения бъдат потвърдени, Комисията ще се 
обърне към френските органи с въпроси относно ограниченията на достъпа до услуги 
на притежателите на сертификати и относно съответствието на тези ограничения на 
член 49 от Договора за създаване на ЕО.

5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

                                               
1

Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. за признаването на 
професионалните квалификации, ОВ L 255 от 30.9.2005 г., стр. 22–142.

2
Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. за признаването на професионалните 

квалификации ОВ L 255 от 30.9.2005 г., стр. 22–142.
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На 22 септември 2009 г. френските органи отговориха на писмото на Комисията от 6 
юли 2009 г. и обясниха условията, при които гражданите на ЕС, които притежават 
сертификати на „PADI”, могат да практикуват гмуркане във Франция.

В отговора си френските органи твърдят, че за да се гарантира висока степен на 
сигурност във водолазния сектор:

i) лицата, които желаят да практикуват гмуркане във Франция, следва да отговарят на 
изискванията за квалификация, определени в членове A.322–372 от Code du Sport
(Кодекс на спорта), като са разграничени 5 различни нива на квалификация.
Сертификатите, издавани от който и да е от компетентните органи за обучаване на 
водолази, изброени в Code du Sport (наричани за краткост „компетентните органи”),
или от чуждестранните органи, членове на Световната конфедерация по подводна 
дейност (CMAS) доказват, в съответствие с приложение III-14 от Code du Sport, че 
необходимите квалификационни изисквания са изпълнени.

ii) автоматичното признаване на сертификатите, издавани от всички останали 
чуждестранни органи и сдружения на водолази, е възможно единствено на базата на 
двустранни споразумения, подписани с компетентните органи.

Тъй като в момента издаваните от „PADI“ сертификати не са обхванати от нито една от 
гореспоменатите разпоредби, притежателите им следва, съгласно Code du Sport, да се 
насочат към т.нар. „certificat de compétence“. Този сертификат може да бъде издаден 
единствено от някой от компетентните органи и подлежи на оценяване на 
индивидуалните умения за гмуркане.

В този контекст френските органи заявяват, че в 80 % от случаите, което би трябвало да 
представлява броя на начинаещите водолази във Франция, за да бъде издаден „certificat 
de compétence” е необходимо само да се представи сертификат за ниво 1, издаден от 
„PADI“. Френските органи също така посочват възможността „PADI“ да сключи 
двустранни споразумения с компетентните органи, което ще означава автоматично 
признаване във Франция на издаваните от „PADI“ сертификати. 

Не на последно място, френските органи уведомиха Комисията, че се предвижда 
изменение на Code du Sport, според което сертификатите, издавани от „PADI“ ще бъдат 
признавани по право във Франция, което означава, че няма да се налага техните 
притежатели да търсят допълнително признаване на съответствие. Изменението ще 
влезе в сила в края на първото полугодие на 2010 г.

С оглед на предоставените от френските органи забележки и по-специално на 
предвиденото изменение на френското законодателство, няма основание да се счита, че 
системата за признаване на чуждестранни сертификати за водолази е в противоречие 
със законодателството на Общността.


