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ονόματος της PADI EUROPE, σχετικά με την αποδοχή των διπλωμάτων των 
αλλοδαπών δυτών στη Γαλλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκπροσωπεί την εταιρεία PADI Europe στη Γαλλία, η οποία είναι μια 
οργάνωση κατάρτισης στην υποβρύχια κατάδυση, με έδρα την Ελβετία. Τα πιστοποιητικά 
κατάρτισης των δυτών που παρέχει η οργάνωση αναγνωρίζονται και γίνονται δεκτά παντού 
εκτός από τη Γαλλία. Η Γαλλία υποχρεώνει τους δύτες που έχουν αυτά τα πιστοποιητικά είτε 
να περάσουν από κάποιες δοκιμασίες κατάδυσης ούτως ώστε να λάβουν ένα πιστοποιητικό 
ικανότητας κατάδυσης για περιορισμένο χρόνο εντός του κέντρου που τους έδωσε το 
πιστοποιητικό είτε να αποκτήσουν από την αρχή ένα πιστοποιητικό από μια σχολή 
κατάδυσης στη Γαλλία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Απριλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Η Επιτροπή πρέπει να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες από την αναφέρουσα, 
προκειμένου να είναι σε θέση να λάβει απόφαση στο πλαίσιο της παρούσας αναφοράς. 

Ειδικότερα, πρέπει καταρχάς να καθοριστεί αν η αναγνώριση των εν λόγω διπλωμάτων είναι 
απαραίτητη για την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποβρύχιων καταδύσεων ή 
του επαγγελματία δύτη ή ακόμη αν είναι απαραίτητη για την άσκηση υποβρύχιων 
καταδύσεων ως χόμπι. Αν η αναγνώριση είναι απαραίτητη για την άσκηση επαγγέλματος, η 
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Επιτροπή πρέπει να επιβεβαιώσει αν η εταιρεία PADI βρίσκεται σε κράτος μέλος και αν έχει 
οριστεί ως αρμόδια αρχή για την έκδοση των διπλωμάτων. Μάλιστα, αυτός είναι ο μοναδικός 
όρος για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ1 σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων.

Τέλος, η Επιτροπή πρέπει να λάβει γνώση των αποφάσεων που έλαβαν οι γαλλικές αρχές. 

Η Επιτροπή πρόκειται, λοιπόν, να ζητήσει από την αναφέρουσα να της παράσχει τις 
προαναφερθείσες πληροφορίες και αντίγραφα των αποφάσεων που έλαβαν οι γαλλικές αρχές.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Έπειτα από σειρά διμερών επαφών, στις 11 Σεπτεμβρίου 2008 οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
συναντήθηκαν με την αναφέρουσα. Συμφωνήθηκε ότι υπήρχαν δύο διαφορετικές πτυχές όσον 
αφορά την αναγνώριση των πιστοποιητικών κατάρτισης δυτών της PADI στη Γαλλία. 

Η πρώτη πτυχή αφορά την αναγνώριση των πιστοποιητικών των εκπαιδευτών υποβρύχιων 
καταδύσεων της PADI που θα ήθελαν να παρέχουν κατάρτιση δυτών στη Γαλλία. Εν 
προκειμένω, φαίνεται ότι η οδηγία 2005/36/ΕΚ2 δεν ισχύει, δεδομένου ότι η PADI δεν έχει 
χαρακτηριστεί ως «αρμόδια αρχή», όπως ορίζει η οδηγία 2005/36/ΕΚ, και, συνεπώς, το 
σύστημα αναγνώρισης των προσόντων που προβλέπει η εν λόγω οδηγία δεν ισχύει. Επιπλέον, 
η αναφέρουσα παραδέχτηκε ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ της γαλλικής 
κατάρτισης και της κατάρτισης εκπαιδευτών της PADI. Συνεπώς, φαίνεται ότι δεν υφίσταται 
λόγος αμφισβήτησης της επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων από τις γαλλικές αρχές όσον 
αφορά την κατάρτιση και τις ικανότητες των εκπαιδευτών της PADI, δεδομένου ότι η οδηγία 
2005/36/ΕΚ επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιβάλουν αντισταθμιστικά μέτρα, εάν 
διαπιστώσουν ουσιαστικές διαφορές στην κατάρτιση.

Η δεύτερη πτυχή σχετίζεται με την αναγνώριση των πιστοποιητικών της PADI που κατέχουν 
μεμονωμένοι δύτες που θα ήθελαν να ασχοληθούν με τις καταδύσεις για αναψυχή στη 
Γαλλία. Εν προκειμένω, η Επιτροπή ζήτησε πρόσθετα έγγραφα από την αναφέρουσα, 
προκειμένου να εξακριβώσει εάν οι εν λόγω δύτες προερχόμενοι εκτός Γαλλίας υφίστανται 
δυσμενή διακριτική μεταχείριση, και συνεπώς δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν 
καταδύσεις, εάν δεν διαθέτουν γαλλικό πιστοποιητικό κατάρτισης δυτών. Εάν επιβεβαιωθούν 
τέτοιου είδους περιορισμοί, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την πιθανότητα να απευθύνει 
ερωτήσεις στις γαλλικές αρχές όσον αφορά περιορισμούς στην πρόσβαση δικαιούχων σε 
υπηρεσίες και, κατά συνέπεια, το θέμα της συμβατότητας αυτών των περιορισμών με το 
άρθρο 49 της Συνθήκης ΕΚ.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

                                               
1

Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων, ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22–142.

2
Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22–142.
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Στις 22 Σεπτεμβρίου 2009, οι γαλλικές αρχές απάντησαν στην επιστολή της Επιτροπής της
6ης Ιουλίου 2009 και εξήγησαν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι πολίτες της ΕΕ που είναι 
κάτοχοι πιστοποιητικών της PADI μπορούν να πραγματοποιούν καταδύσεις στη Γαλλία. 

Στην απάντησή τους, οι γαλλικές αρχές υποστηρίζουν ότι προκειμένου να διασφαλίσουν ένα 
υψηλό επίπεδο ασφάλειας στον τομέα των καταδύσεων: 

i) τα πρόσωπα που επιθυμούν να πραγματοποιούν καταδύσεις στη Γαλλία πρέπει να πληρούν 
τα απαιτούμενα προσόντα που προβλέπονται στα άρθρα Α.322-372 του αθλητικού κώδικα
(Code du Sport) όπου διακρίνονται 5 διαφορετικά επίπεδα προσόντων. Τα πιστοποιητικά που 
εκδίδονται από κάποιον από τους αρμόδιους φορείς κατάδυσης που παρατίθενται στον Code
du Sport (στο εξής «οι αρμόδιοι φορείς») ή από κάποιον ξένο φορέα που είναι μέλος της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υποβρύχιων Δραστηριοτήτων (CMAS) αποδεικνύουν, σύμφωνα 
με το παράρτημα III-14 του Code du Sport, την εκπλήρωση των αναγκαίων και 
απαιτούμενων προσόντων.

ii) η αυτόματη αναγνώριση των πιστοποιητικών που εκδίδονται από όλους τους άλλους 
ξένους φορείς και οργανισμούς κατάδυσης είναι δυνατή μόνον επί τη βάσει διμερών 
συμφωνιών που υπογράφονται με τους αρμόδιους φορείς. 

Δεδομένου ότι τα πιστοποιητικά της PADI δεν καλύπτονται επί του παρόντος από καμία εκ 
των ανωτέρω διατάξεων, οι κάτοχοί τους οφείλουν, σύμφωνα με τον Code du Sport, να 
αποκτήσουν το αποκαλούμενο «certificat de compétence».  Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
μπορεί να εκδοθεί μόνον από κάποιον εκ των αρμοδίων φορέων και υπόκειται στην 
αξιολόγηση των ατομικών δεξιοτήτων κατάδυσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι γαλλικές αρχές αναφέρουν ότι στο 80% των περιπτώσεων, οι οποίες θα 
πρέπει να αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των αρχαρίων στη γαλλική αγορά καταδύσεων, το
«certificat de compétence» εκδίδεται απλώς με την προσκόμιση του πιστοποιητικού PADI
πρώτου επιπέδου. Οι γαλλικές αρχές επισημαίνουν επίσης τη δυνατότητα της PADI να 
συνάψει διμερείς συμφωνίες με τους αρμόδιους φορείς, οι οποίες θα σήμαιναν την αυτόματη 
αναγνώριση των πιστοποιητικών PADI στη Γαλλία. 

Τέλος, είναι εξίσου σημαντικό να αναφερθεί ότι οι γαλλικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή 
ότι εξέταζαν μια τροποποίηση του Code du Sport, δυνάμει της οποίας τα πιστοποιητικά PADI
θα αναγνωρίζονταν αυτοδικαίως στη Γαλλία, οπότε και οι κάτοχοί τους δεν θα χρειάζονταν 
να επιδιώξουν καμία πρόσθετη αναγνώριση ισοτιμίας. Η εν λόγω τροποποίηση αναμένεται να 
τεθεί σε ισχύ περί τα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2010.

Υπό το φως των παρατηρήσεων που διαβίβασαν οι γαλλικές αρχές και ειδικότερα ενόψει της 
υπό εξέταση τροποποίησης της γαλλικής νομοθεσίας, δεν φαίνεται το σύστημα της 
αναγνώρισης των ξένων πιστοποιητικών κατάδυσης να είναι ασύμβατο με το κοινοτικό 
δίκαιο.


