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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirrappreżenta l-kumpanija PADI Europe fi Franza, skola tal-għaddasa bil-
kwartieri ġenerali tagħha fl-Iżvizzera. Iċ-ċertifikati tal-għaddasa maħruġa minnha huma 
rikonoxxuti u aċċettati kullimkien ħlief fi Franza. L-awtoritajiet Franċiżi jirrikjedu lill-
għaddasa b’dawn iċ-ċertifikati jew li jagħmlu għadd ta’ għadsiet bi prova f’ċentru tal-għads 
biex jiksbu ċertifikat temporanju ta’ profiċjenza fl-għads, jew li jiksbu ċertifikat minn skola 
tal-għaddasa Franċiża, billi jerġgħu jibdew mill-bidu nett.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ April 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti  
informazzjoni (Artikolu 192,(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

Il-Kummissjoni teħtieġ tikseb aktar informazzjoni mingħand il-petizzjonanta biex tkun tista’ 
tagħti l-opinjoni tagħha dwar din il-petizzjoni.

B’mod partikulari, jeħtieġ l-ewwel nett jiġi determinat jekk ir-rikonoxximent ta’ dawn id-
diplomi huwiex mitlub sabiex tiġi eżerċitata l-professjoni ta’ għalliem tal-għads jew dik ta’ 
għaddas professjonali jew inkella hix mitluba biex togħdos bħala forma ta’ rikreazzjoni. Jekk 
ir-rikonoxximent huwa mitlub sabiex tiġi eżerċitata professjoni, il-Kummissjoni jkollha 
tivverifika jekk PADI hijiex awtorizzata toħroġ kwalifiki f’xi Stat Membru. Fil-fatt id-
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direttiva 2005/36/KE1 dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali hija applikabbli biss 
għal din il-kundizzjoni.

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni jeħtieġ tkun taf id-deċiżjonijiet meħuda mill-awtoritajiet 
Franċiżi.

Għalhekk, il-Kummissjoni se titlob lill-petizzjonanta biex tipprovdilha l-informazzjoni hawn 
fuq imsemmija kif ukoll kopji tad-deċiżjonijiet meħuda mill-awtoritajiet Franċiżi.

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

Wara għadd ta’ kuntatti bilaterali, fil-11 ta’ Settembru 2008, is-servizzi tal-Kummissjoni 
ltaqgħu mal-petizzjonanta. Qablu li kien hemm żewġ aspetti differenti li jikkonċernaw ir-
rikonoxximent taċ-ċertifikati tal-għaddasa PADI fi Franza. 

L-ewwel aspett jikkonċerna r-rikonoxximent taċ-ċertifikati tal-għalliema tal-għads PADI li 
jixtiequ joffru t-taħriġ għall-għads fi Franza. F’dan ir-rigward, jidher li d-Direttiva 
2005/36/KE2 ma tapplikax, għax PADI ma kinitx maħtura bħala "awtorità kompetenti" kif 
definit bid-Direttiva 2005/36/KE u għalhekk is-sistema tar-rikonoxximent tal-kwalifiki
provduta permezz ta’ din id-Direttiva ma tapplikax. Iktar minn hekk, il-petizzjonanta 
ammettiet li jeżistu differenzi kbar bejn it-taħriġ Franċiż u t-taħriġ PADI għall-għalliema tal-
għads. Għalhekk jidher li m’hemmx raġuni għalfejn wieħed għandu jisfida l-impożizzjoni tal-
awtoritajiet Franċiżi tal-miżuri ta’ kumpens fir-rigward tat-taħriġ PADI għall-għalliema u l-
kompetenzi minħabba li Direttiva 2005/36/KE tawtorizza lill-Istati Membri biex jimponu 
miżuri ta’ kumpens jekk ikun hemm differezi kbar bejn iż-żewġ tipi ta’ taħriġ.   

It-tieni aspett għandu x’jaqsam mar-rikonoxximent taċ-ċertifikati PADI li għandhom l-
għaddasa, li jixtiequ jipprattikaw l-għads bħala passatemp fi Franza. F’dan ir-rigward, il-
Kummissjoni talbet iżjed dokumenti mill-petizzjonanta biex tivverifika jekk dawn l-għaddasa 
li mhumiex ġejjin minn Franza, humiex diskriminati u għalhekk ma jkunux jistgħu jgħoddsu 
jekk ma jkollhomx ċertifikat Franċiż tal-għaddasa. Jekk ikun hemm dawn ir-restrizzjonijiet, 
il-Kummissjoni tevalwa l-opportunità li tikteb lill-awtoritajiet Franċiżi biex tistaqsihom dwar 
ir-restrizzjonijiet ta’ dawk li għandhom ċertifikat għall-aċċess tas-servizzi u għalhekk mal-
kwistjoni ta’ kompatibiltà ta’ tali restrizzjonijiet mal-Art. 49 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE. 

5. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Novembru 2009.

Fit-22 ta’ Settembru 2009, l-awtoritajiet Franċiżi wieġbu għall-ittra tal-Kummissjoni tas-6 ta’
Lulju 2009 u spjegaw il-kundizzjonijiet li skonthom iċ-ċittadini tal-UE li jinħarġilhom
ċertifikat PADI jistgħu jogħdsu fi Franza. 

                                               
1

Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 rigward ir-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali ĠU L 255 tat-30.9.2005, p. 22–142 

2
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Fir-risposta tagħhom, l-awtoritajiet Franċiżi enfasizzaw il-fatt li sabiex jiġi żgurat livell għoli 
ta’ sigurtà fis-settur tal-għads: 

i) il-persuni li jixtiequ jogħdsu fi Franza għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-kwalifiki 
stabbiliti fl-Artikoli A.322-372 tal-Code du Sport filwaqt li ġew identifikati 5 livelli ta’
kwalifiki. Iċ-ċertifikati maħruġa jew minn waħda mill-entitajiet tal-għads kompetenti elenkata
fil-Code du Sport (minn issa ’l quddiem “l-entitajiet kompetenti”) jew minn entità barranija li 
hi membru tal-Konfederazzjoni Dinija tal-Attivitajiet tal-Għads (CMAS) jippruvaw, 
f’konformità mal-Anness III-14 tal-Code du Sport, li r-rekwiżiti tal-kwalifiki neċessarji ġew 
sodisfati.

ii) ir-rikonoxximent awtomatiku ta’ ċertifikati maħruġa mill-entitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
barranin l-oħra kollha tal-għads huwa possibbli biss fuq il-bażi ta’ ftehim bilaterali ffirmat 
mal-entitajiet kompetenti. 

Minħabba li ċ-ċertifikati PADI bħalissa mhuma koperti mill-ebda dispożizzjoni msemmija
hawn fuq, min jinħariġlu ċ-ċertifikat għandu, f’konformità mal-Code du Sport, ifittex l-hekk 
imsejjaħ “certificat de compétence”. Iċ-ċertifikat jista’ jinħareġ biss minn waħda mill-
entitajiet kompetenti u huwa suġġett għal evalwazzjoni tal-kompetenzi individwali tal-għads. 

F’dan il-kuntest, l-awtoritajiet Franċiżi jistqarru li 80% tal-każijiet, li għandu jirrappreżenta n-
numru ta’ nies li għadhom jibdew jitgħallmu fis-suq Franċiż tal-għads, iċ-“certificat de 
compétence” jinħareġ sempliċiment jekk jiġi preżentat iċ-ċertifikat tal-livell 1 tal-PADI.  L-
awtoritajiet Franċiżi jenfasizzaw ukoll il-possibilità li l-PADI tikkonkludi ftehimiet biliterali 
mal-entitajiet kompetenti, fatt li jkun ifisser rikonoxximent awtomatiku taċ-ċertifikati PADI fi 
Franza. 

Fl-aħħar iżda mhux l-anqas, l-awtoritajiet Franċiżi infurmaw lill-Kummissjoni li kienet 
prevista emenda tal-Code du Sport li biha ċ-ċertifikati PADI jkunu rrikonoxxuti “ipso jure” fi 
Franza, jiġifieri dawk li jinħarġilhom iċ-ċertifikat ma jkollhomx bżonn ifittxu xi tip ta’
rikonoxximent ta’ ekwivalenza addizzjonali. L-emenda għandha tidħol fis-seħħ fl-aħħar tal-
ewwel semestru tal-2010. 

Fid-dawl tal-osservazzjonijiet provduti mill-awtoritajiet Franċiżi u b’mod partikolari tal-
emenda prevista tal-leġiżlazzjoni Franċiża, ma jidhirx li s-sistema ta’ rikonoxximent taċ-
ċertifikati barranin tal-għads hija inkompatibbli mal-liġi Komunitarja. 


