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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1238/2007, ko PADI EUROPE vārdā iesniedza Francijas
valstspiederīgā Fabienne Martinie, par ārvalstīs iegūtu niršanas kvalifikāciju 
atzīšanu Francijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pārstāv uzņēmuma PADI Europe (niršanas skola, kuras galvenā 
mītne atrodas Šveicē) filiāli Francijā. Uzņēmuma izsniegtos niršanas sertifikātus atzīst un 
pieņem visur, izņemot Franciju. Francijas varas iestādes nirējiem, kam ir šie sertifikāti, 
pieprasa veikt vairākas niršanas pārbaudes niršanas centrā, lai saņemtu pagaidu sertifikātu par 
niršanas prasmi, vai pieprasa iegūt franču niršanas skolas izsniegtu sertifikātu, uzsākot 
niršanas apgūšanu no sākuma.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī

„Lai Komisija varētu spriest par lūgumraksta iesniedzējas gadījumu, Komisijai no 
lūgumraksta iesniedzējas jāiegūst papildu informācija.

Jo sevišķi nepieciešams noteikt, vai diplomu atzīšana ir prasīta, lai strādātu niršanas 
instruktora vai profesionāla nirēja profesijā, vai arī niršana tiks īstenota kā personīga izklaide. 
Ja diploma atzīšana tiek pieprasīta, lai ar niršanu nodarbotos profesionāli, Komisijai vispirms 
jāpārbauda, vai uzņēmums PADI kādā no dalībvalstīm ir sertificēts diplomu izsniegšanai. 
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Tikai tādā gadījumā tiek piemērota Direktīva Nr. 2005/36/EK1 par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu.

Visbeidzot, Komisijai jāiepazīstas ar lēmumiem, ko attiecīgajā lietā pieņēmušas Francijas 
iestādes.

Komisija tādēļ lūgs lūgumraksta iesniedzējai sniegt minēto informāciju, kā arī iesniegt 
Francijas iestāžu pieņemto lēmumu kopijas.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī

„Pēc vairākkārtējas divpusējās saziņas Komisijas dienesti 2008. gada 11. septembrī tikās ar 
lūgumraksta iesniedzēju. Tika panākta vienošanās, ka uz PADI niršanas sertifikātu atzīšanu 
Francijā attiecas divi dažādi aspekti.

Pirmais aspekts ir saistīts ar to PADI niršanas instruktoru sertifikātu atzīšanu, kas vēlas 
nodarboties ar niršanas apmācību Francijā. Šķiet, ka uz šo gadījumu Direktīva 2005/36/EK2

neattiecas, jo PADI nav iecelta par “kompetento iestādi”, kā noteikts Direktīvā 2005/36/EK, 
un tāpēc šajā direktīvā paredzētā kvalifikāciju atzīšanas sistēma nav piemērojama. Turklāt 
lūgumraksta iesniedzēja ir atzinusi, ka pastāv būtiskas atšķirības starp instruktoru apmācību 
Francijā un instruktoru apmācību PADI. Tāpēc šķiet, ka nav pamata apstrīdēt to, ka Francijas 
iestādes piemēro kompensācijas pasākumus attiecībā uz PADI instruktoru apmācību un 
prasmēm, jo Direktīva 2005/36/EK dod dalībvalstīm tiesības piemērot kompensācijas 
pasākumus gadījumos, kad tās konstatē būtiskas atšķirības apmācību prasībās.

Otrais aspekts ir saistīts ar to PADI sertifikātu atzīšanu, kas piešķirti individuālajiem nirējiem, 
kas Francijā ar niršanu vēlas nodarboties izklaides nolūkā. Attiecībā uz šo aspektu Komisija ir 
prasījusi lūgumraksta iesniedzējai papildu informāciju, lai noskaidrotu, vai šie nirēji, kas nav 
no Francijas, tiek diskriminēti un attiecīgi viņiem tiek liegts nodarboties ar niršanu, ja viņiem 
nav Francijas niršanas sertifikāta. Ja apstiprināsies, ka pastāv šādi ierobežojumi, Komisija 
apsvērs iespēju vērsties pie Francijas iestādēm ar jautājumiem par saņēmēja pakalpojumu 
pieejamības ierobežojumiem un attiecīgi arī ar jautājumu par šādu ierobežojumu atbilstību EK 
līguma 49. pantam.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„2009. gada 22. septembrī Francijas varas iestādes atbildēja uz Komisijas 2009. gada 6. jūlija 
vēstuli un paskaidroja nosacījumus, saskaņā ar kuriem ES pilsoņi, kam ir PADI sertifikāti, var 
nodarboties ar niršanu Francijā.

Savā atbildē Francijas varas iestādes apgalvo, ka nolūkā nodrošināt augsta līmeņa drošību 
niršanas sektorā:

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva Nr. 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, OV L 255, 30.9.2005., 22.–142.lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva Nr. 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, OV L 255, 30.9.2005., 22.–142.lpp.
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i) personām, kuras vēlas nodarboties ar niršanu Francijā, jāizpilda kvalifikācijas prasības, kas 
noteiktas Sporta kodeksa A.322.–372. pantos; vienlaikus tiek izšķirti 5 dažādi kvalifikāciju 
līmeņi. Sertifikāti, ko izsniegusi viena no kompetentajām niršanas iestādēm, kas uzskaitītas 
Sporta kodeksā (turpmāk — „kompetentās iestādes”), vai ārvalstu iestādes, kas ir Pasaules 
Zemūdens darbību konfederācijas locekles, saskaņā ar Sporta kodeksa III-14 pielikumu ir 
apliecinājums nepieciešamo kvalifikācijas prasību īstenošanai.

ii) automātiska sertifikātu, ko izsniegušas citas ārvalstu niršanas iestādes un asociācijas, 
atzīšana iespējama vienīgi, pamatojoties uz divpusējiem nolīgumiem, kas parakstīti ar 
kompetentajām iestādēm.

Tā kā uz PADI sertifikātiem pašlaik neattiecas neviens no iepriekš minētajiem noteikumiem, 
to īpašniekiem saskaņā ar Sporta kodeksu jāpieprasa tā saucamais certificat de compétence. 
Šo sertifikātu var izsniegt tikai kāda no kompetentajām iestādēm, un uz to attiecas individuālo 
niršanas prasmju novērtējums.

Šajā kontekstā Francijas varas iestādes apgalvo, ka 80 % gadījumu, kam vajadzētu atspoguļot 
iesācēju skaitu Francijas niršanas tirgū, „certificat de compétence” tiek izsniegts, vienkārši 
uzrādot PADI sertifikāta 1. līmeni. Francijas varas iestādes arī norāda, ka PADI pastāv iespēja 
noslēgt divpusējus nolīgumus ar kompetentajām iestādēm, kas nozīmētu automātisku PADI
sertifikātu atzīšanu Francijā.

Visbeidzot, Francijas varas iestādes informēja Komisiju, ka Sporta kodeksā paredzēts veikt 
grozījumu, kā rezultātā PADI sertifikāti Francijā tiktu atzīti ipso jure, un to īpašniekiem 
nebūtu jāpieprasa papildu atbilstības atzīšana. Grozījumam būtu jāstājas spēkā 2010. gada 
pirmā semestra beigās.

Saskaņā ar Francijas varas iestāžu sniegtajiem komentāriem un, īpaši, ņemot vērā paredzēto 
grozījumu Francijas tiesību aktos, nešķiet, ka ārvalstu niršanas sertifikātu atzīšanas sistēma
būtu nesavietojama ar Kopienas tiesību aktiem.”


