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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1238/2007 dėl užsienio narų kvalifikacijos pripažinimo 
Prancūzijoje, kurią pateikė Prancūzijos pilietė Fabienne Martinie įmonės 
PADI EUROPE vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja atstovauja Prancūzijoje veikiančiai įmonei PADI Europe, nardymo 
mokyklai, kurios pagrindinė buveinė yra Šveicarijoje. Jos išduoti nardymo pažymėjimai 
pripažįstami ir priimami visur, išskyrus Prancūziją. Prancūzijos valdžios institucijos 
reikalauja, kad šį pažymėjimą turintys narai atliktų tam tikrus bandomuosius nėrimus 
nardymo centre tam, kad gautų laikiną nardymo pažymėjimą, arba kad gautų Prancūzijos 
nardymo mokyklos pažymėjimą, mokydamiesi vėl viską nuo pradžių.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. balandžio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. rugsėjo 26 d.

„Tam, kad Komisija galėtų komentuoti šią peticiją, Komisijai reikėtų gauti daugiau 
informacijos iš peticijos pateikėjos.

Pirmiausia reikia nustatyti, ar toks kvalifikacijos pripažinimas yra būtinas norint verstis 
nardymo instruktoriaus arba profesionalaus naro profesija, ar jis būtinas nardymui 
laisvalaikiu. Jeigu norint verstis profesine veikla pripažinimas yra būtinas, Komisija turi 
patikrinti, ar įmonė PADI turi įgaliojimus išduoti kvalifikacijos dokumentus valstybėje narėje. 
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Direktyva 2005/36/EB1 dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo yra taikytina tik tokiomis 
aplinkybėmis.

Galiausiai Komisija reikia žinoti, kokius sprendimus priėmė Prancūzijos valdžios institucijos.

Todėl Komisija prašys, kad peticijos pateikėja pateiktų pirmiau minėtą informaciją ir 
Prancūzijos valdžios institucijų priimtų sprendimų kopijas.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. lapkričio 25 d.

„Tam tikrą laiką palaikiusios dvišalius ryšius, 2008 m. rugsėjo 11 d. Komisijos tarnybos 
susitiko su peticijos pateikėja. Buvo nutarta, kad yra du skirtingi įmonės PADI išduodamų 
nardymo pažymėjimų pripažinimo Prancūzijoje aspektai.

Pirmasis aspektas yra susijęs su įmonės PADI nardymo instruktorių, kurie norėtų mokyti 
nardyti Prancūzijoje, pažymėjimais. Atrodo, kad šiuo klausimu Direktyva 2005/36/EB2

netaikytina, nes įmonė PADI nebuvo paskirta „kompetentinga institucija“, kaip nurodyta 
Direktyvoje 2005/36/EB, ir todėl šioje direktyvoje nustatyta kvalifikacijų pripažinimo sistema 
netaikytina. Be to, peticijos pateikėja pripažino, kad Prancūzijos ir įmonės PADI instruktorių 
rengimas iš esmės skiriasi. Todėl atsižvelgiant į tai, kad pagal Direktyv1 2005/36/EB 
leidžiama valstybėms narėms nustatyti kompensacines priemones, jeigu jos nustato, kad 
rengimas iš esmės skiriasi, atrodo, kad nėra priežasties ginčyti to, kad Prancūzijos valdžios 
institucijos nustato kompensacines priemones dėl įmonės PADI instruktorių rengimo ir 
kompetencijos.

Antrasis aspektas yra susijęs su pavienių narų, kurie laisvalaikiu norėtų nardyti Prancūzijoje, 
turimų įmonės PADI išduotų pažymėjimų pripažinimu. Komisija paprašė peticijos pateikėjos 
pateikti papildomų dokumentų šiuo klausimu, kad galėtų patikrinti, ar šie narai, atvykstantys 
ne iš Prancūzijos, yra diskriminuojami ir tokiu būdu jiems užkertamas kelias nardyti, jeigu jie 
neturi Prancūzijos nardymo pažymėjimo. Jeigu bus patvirtinta, kad tokių apribojimų esama, 
Komisija vertins galimybę kreiptis į Prancūzijos valdžios institucijas dėl klausimų, susijusių 
su paslaugų gavėjų galimybės naudotis paslaugomis apribojimu, taigi ir dėl tokių apribojimų 
suderinamumo su EB sutarties 49 straipsniu klausimo.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„2009 m. rugsėjo 22 d. Prancūzijos valdžios institucijos atsakė į 2009 m. liepos 6 d. 
Komisijos raštą ir paaiškino sąlygas, kuriomis įmonės PADI išduotus pažymėjimus turintys 
ES piliečiai gali nardyti Prancūzijoje.

Savo atsakyme Prancūzijos valdžios institucijos nurodo, kad siekiant užtikrinti aukštą 
saugumo lygį nardymo srityje:

                                               
1 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo, OL L 255, 2005 9 30, p. 22–142.
2

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, OL L 255, 2005 9 30, 
p. 22–142.
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i) Prancūzijoje norintys nardyti asmenys turi tenkinti Sporto kodekso A.322–
372 straipsniuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus – nurodomi 5 kvalifikacijos lygiai. 
Vadovaujantis Sporto kodekso III–14 priedu, pažymėjimai, išduoti kurio nors iš Sporto 
kodekse išvardytų kompetentingų nardymo institucijų (toliau – kompetentinga institucija) 
arba užsienio institucijos, kuri yra Pasaulinės povandeninės veiklos konfederacijos (CMAS) 
narė, įrodo tų pažymėjimų turėtojų atitiktį būtiniems kvalifikacijos reikalavimams.

ii) automatiškai pripažinti visų kitų užsienio nardymo institucijų ir asociacijų išduotus 
pažymėjimus galima tik remiantis dvišaliais susitarimais, pasirašytais su kompetentingomis 
įstaigomis.

Kadangi įmonės PADI išduodamiems pažymėjimams šiuo metu netaikoma nė viena iš 
pirmiau paminėtų nuostatų, pagal Sporto kodeksą jų turėtojai privalo gauti vadinamąjį 
certificat de compétence. Šį pažymėjimą gali išduoti tik viena kompetentinga institucija, ir jis 
išduodamas įvertinus asmens nardymo įgūdžius.

Šiomis aplinkybėmis Prancūzijos valdžios institucijos nurodo, kad 80 proc. atvejų, o tai 
atitinka pradedančiųjų narų skaičių Prancūzijos nardymo rinkoje, certificat de compétence
išduodamas tiesiog pateikus įmonės PADI išduotą pirmojo lygio pažymėjimą. Prancūzijos 
valdžios institucijos taip pat pabrėžia, kad įmonė PADI turi galimybę sudaryti dvišalius 
susitarimus su kompetentingomis institucijomis, o tai reikštų automatišką įmonės PADI
išduodamų pažymėjimų pripažinimą Prancūzijoje.

Galiausiai Prancūzijos valdžios institucijos pranešė Komisijai, kad numatomas Sporto 
kodekso pakeitimas, pagal kurį įmonės PADI išduodami pažymėjimai būtų ipso jure
pripažįstami Prancūzijoje, taigi jų turėtojams nereikės papildomai gauti dokumento 
lygiavertiškumo pripažinimo. Pakeitimas turėtų įsigalioti pirmojo 2010 m. pusmečio 
pabaigoje.

Atsižvelgiant į Prancūzijos valdžios institucijų pateiktas pastabas ir visų pirma į numatomą 
Prancūzijos teisės aktų pakeitimą, nėra pagrindo teigti, kad užsienio nardymo pažymėjimų 
pripažinimo sistema prieštarautų Bendrijos teisei.“


