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benyújtott, 1238/2007. számú petíció a külföldi búvárképesítések 
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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a PADI Europe svájci központú búváriskola franciaországi képviselője. 
Az intézmény által kibocsátott búvárigazolványt Franciaországot kivéve mindenhol elismerik 
és elfogadják. A francia hatóságok előírásai szerint viszont az ezzel az igazolvánnyal 
rendelkező búvároknak vagy bizonyos számú próbamerülést kell elvégezniük egy 
búvárcentrumban, hogy ezáltal ideiglenes búvárjártassági képesítést kaphassanak, vagy, 
mindent az alapoktól kezdve, francia búváriskolában kell képesítést szerezniük.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A Bizottságnak kiegészítő információkat kell kérnie a petíció benyújtójától, hogy véleményt 
mondhasson a vizsgált petíció ügyében. 

Mindenek előtt azt kell megállapítani, hogy a szóban forgó diplomákat a tengeri búvároktatói, 
illetve a hivatásos búvári szakma gyakorlása, vagy esetleg szabadidős, amatőr tengeri 
búvárkodás céljából kívánják elismertetni. Ha a diplomák elismertetésének célja valamely 
szakma gyakorlása, a Bizottságnak ellenőriznie kell, hogy a PADI rendelkezik-e valamely 
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tagállamban diplomák kiadására feljogosító engedéllyel. Ez ugyanis a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv1 alkalmazhatóságának előfeltétele.  

Végezetül a Bizottságnak meg kell ismerkednie a francia hatóságok által hozott 
határozatokkal. 

A Bizottság tehát fel fogja kérni a petíció benyújtóját, hogy juttassa el hozzá a fent említett 
információkat, valamint a francia hatóságok által hozott határozatok szövegének másolatait.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. november 25.

2008. szeptember 11-én a Bizottság szolgálatai – több kétoldalú kapcsolatfelvételt követően –
találkoztak a petíció benyújtójával. Egyetértettek abban, hogy a PADI búvárbizonyítványok 
Franciaországban történő elismerése tekintetében két különböző szempontot kell figyelembe 
venni.

Az első szempont azon PADI búvároktatók bizonyítványának elismerésével kapcsolatos, akik 
Franciaországban búvárképzést szeretnének folytatni. E tekintetben úgy tűnik, hogy a 
2005/36/EK irányelv2 nem alkalmazható, mivel a PADI-t – a 2005/36/EK irányelvben 
foglaltak szerint – nem jelölték ki „illetékes hatóság”-nak, ezért a szóban forgó irányelv által 
előírt képesítés-elismerési rendszer nem alkalmazható. A petíció benyújtója ezenkívül 
elismerte, hogy jelentős eltérések vannak a francia oktatás és a PADI oktatói képzés között. 
Ezért nem indokolt megkérdőjelezni a francia hatóságok által a PADI oktatók képzése és 
kompetenciái tekintetében elrendelt kompenzációs intézkedések jogosságát, mivel a 
2005/36/EK irányelv felhatalmazza a tagállamokat kompenzációs intézkedések 
alkalmazására, amennyiben jelentős különbségeket állapítanak meg a képzések között. 

A második szempont azon búvárok tulajdonában levő PADI bizonyítványok elismeréséhez 
kapcsolódik, akik kedvtelési céllal szeretnének búvárkodni Franciaországban. E tekintetben a 
Bizottság további dokumentumokat kért a petíció benyújtójától annak igazolására, hogy a 
Franciaországon kívülről érkező búvárokkal szemben megkülönböztetést alkalmaznak-e, azaz 
megtiltják-e számukra a búvárkodást, ha nem rendelkeznek francia búvárbizonyítvánnyal. 
Amennyiben megerősítik az ilyen korlátozásokat, a Bizottság mérlegeli annak lehetőségét, 
hogy kérdésekkel fordul a francia hatóságokhoz a személyek szolgáltatásokhoz való 
hozzáférését érintő korlátozások, és ebből kifolyólag az ilyen korlátozásoknak az EK-
Szerződés 49. cikkével való összeegyeztethetőségével kapcsolatos kérdések tekintetében.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. november 20.

2009. szeptember 22-én a francia hatóságok válaszoltak a Bizottság 2009. július 6-i levelére, 
és ismertették azon feltételeket, amelyek mellett a PADI bizonyítvánnyal rendelkező uniós 
polgárok búvárkodhatnak Franciaországban. 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről, HL L 255., 
2005.9.30., 22–142. o.
2

Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismeréséről, HL L 255., 2005.9.30., 
22–142. o.
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Válaszukban a francia hatóságok a búvárkodás magas szintű biztonságának biztosítása 
érdekében a következőket hangsúlyozzák: 

i) azoknak, akik Franciaországban szeretnének búvárkodni, a Code du Sport A.322–372. 
cikkében meghatározott képesítési követelményeknek kell megfelelniük, miközben 5 
különböző képzési szintet különböztetnek meg. A Code du Sportban felsorolt illetékes 
búvártestületek (a továbbiakban: illetékes szervek) egyike, illetve valamely külföldi testület –
a Búvár Világszövetség (World Confederation of Underwater Activities (CMAS) tagja – által 
kibocsátott búvárigazolványok a Code du Sport III-14. melléklete szerint bizonyítják a 
szükséges képesítési követelmények teljesítését;

ii) az összes többi külföldi búvártestület és -szövetség által kibocsátott igazolványok 
automatikus elismerésére csak az illetékes szervekkel aláírt kétoldalú megállapodások alapján 
van lehetőség. 

Mivel a PADI bizonyítványokra a fent említett rendelkezések közül jelenleg egyik sem 
vonatkozik, az ilyen bizonyítvánnyal rendelkezőknek a Code du Sportnak megfelelően 
kérniük kell az úgynevezett „certificat de compétence”-t. Ezt a bizonyítványt csak valamely 
illetékes szerv bocsáthatja ki, az egyéni búvárjártasság felmérése alapján. 

Ezzel összefüggésben a francia hatóságok azt állítják, hogy az esetek 80%-ában – ami a 
kezdők számának felel meg a francia búvárpiacon – a „certificat de compétence”-t 
egyszerűen az 1. szintű PADI bizonyítvány bemutatása alapján bocsátják ki. A francia 
hatóságok arra is rámutatnak, hogy a PADI-nak lehetősége van arra, hogy kétoldalú 
megállapodást kössön az illetékes szervekkel, ami a PADI bizonyítvány automatikus 
elismerését jelentené Franciaországban. 

Végül, de nem utolsósorban a francia hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy 
előirányozták a Code de Sport módosítását, aminek következtében a PADI bizonyítványokat a 
törvény erejénél fogva elismernék Franciaországban, ami azt jelenti, a bizonyítvánnyal 
rendelkezőknek nem kellene kérniük az egyenértékűség utólagos elismerését. A módosításnak 
2010 első félévének végén kell hatályba lépnie. 

A francia hatóságok észrevételeinek, és különösen a francia jogszabály tervezett 
módosításának figyelembevételével úgy tűnik, hogy a külföldi búvárigazolványok elismerési 
rendszere nem összeegyeztethetetlen a közösségi joggal. 


