
CM\797185NL.doc PE414.261v03-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

20.11.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1238/2007, ingediend door Fabienne Martinie (Franse 
nationaliteit) namens PADI EUROPE, over het in Frankrijk erkennen van 
kwalificaties van buitenlandse duikers

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster vertegenwoordigt het bedrijf PADI Europe in Frankrijk, een duikschool met 
hoofdkantoor in Zwitserland. De door haar verleende duikcertificaten worden overal erkend 
en geaccepteerd, behalve in Frankrijk. De Franse autoriteiten verlangen van duikers die in het 
bezit zijn van een dergelijk certificaat, dat zij in een duikcentrum aan aantal testduiken 
verrichten om een tijdelijk duikcertificaat te kunnen krijgen of dat zij bij een Franse 
duikschool een certificaat behalen, waar ze weer vanaf de basis met de opleiding moeten 
beginnen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 april 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

De Commissie moet extra informatie inwinnen bij indienster om zich over het onderhavige 
verzoekschrift te kunnen uitspreken.

Om te beginnen moet worden vastgesteld of het gaat om de erkenning van deze kwalificaties 
met het oog op het uitoefenen van het beroep van duikleraar of van beroepsduiker, dan wel 
om recreatief aan diepzeeduiken te doen. Als de erkenning voor beroepsdoeleinden wordt 
aangevraagd, moet de Commissie eerst controleren of PADI in een van de EU-lidstaten is 
aangewezen als instantie die gemachtigd is om diploma's uit te reiken, aangezien Richtlijn 
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2005/36/EG1 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties uitsluitend op dit gebied van 
toepassing is.

Ten slotte dient de Commissie op de hoogte te zijn van de besluiten die hieromtrent door de 
Franse autoriteiten zijn genomen.

De Commissie zal indienster derhalve verzoeken bovengenoemde informatie te verstrekken, 
samen met een kopie van de besluiten van de Franse autoriteiten. 

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.

Na verscheidene bilaterale contacten hebben de diensten van de Commissie op 11 september 
2008 een ontmoeting met indienster gehad. Ze zijn het erover eens dat er met betrekking tot 
de erkenning in Frankrijk van de duikcertificaten van PADI twee aspecten spelen.

Het eerste aspect betreft de erkenning van de PADI-certificaten voor duikleraren die in 
Frankrijk duikles willen gaan geven. In dit verband lijkt Richtlijn 2005/36/EG2 niet van 
toepassing, aangezien PADI niet is aangemerkt als "bevoegde autoriteit" zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 2005/36/EG en het in deze richtlijn vastgestelde systeem van erkenning van 
beroepskwalificaties derhalve niet geldt. Bovendien heeft indienster toegegeven dat er 
wezenlijke verschillen bestaan tussen de Franse opleiding voor leraren en die van PADI. 
Daarom lijkt het overbodig het besluit van de Franse autoriteiten tot compenserende 
maatregelen met betrekking tot de lerarenopleiding en kwalificaties van PADI aan te vechten, 
aangezien Richtlijn 2005/36/EG de lidstaten de bevoegdheid verleent compenserende 
maatregelen op te leggen wanneer ze wezenlijke verschillen tussen de opleidingen 
constateren.

Het tweede aspect houdt verband met de erkenning van PADI-certificaten van individuele 
duikers die recreatief in Frankrijk willen duiken. In dit verband heeft de Commissie indienster 
verzocht om aanvullende documenten om na te gaan of deze niet-Franse duikers worden 
gediscrimineerd en dus niet mogen duiken als ze niet over een Frans duikcertificaat 
beschikken. Indien dergelijke beperkingen worden bevestigd, zal de Commissie bij 
gelegenheid de Franse autoriteiten vragen stellen over de beperking van de toegang van 
ontvangers tot diensten en derhalve over de compatibiliteit van dat soort beperkingen met art. 
49 van het EG-Verdrag.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009.

Op 22 september 2009 antwoordden de Franse autoriteiten op de brief van de Commissie van 
6 juli 2009, waarbij zij uitleg gaven over de voorwaarden waaronder EU-burgers met een 
PADI-certificaat mogen duiken in Frankrijk.

                                               
1 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties, PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22-142.
2 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties, PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22–142.



CM\797185NL.doc 3/3 PE414.261v03-00

NL

De Franse autoriteiten noemen in hun antwoord de volgende voorwaarden waaraan moet 
worden voldaan om een hoge mate van veiligheid in de duiksector te kunnen waarborgen:

i) om in Frankrijk te mogen duiken, moet men over de vereiste kwalificaties beschikken die 
worden vermeld in de artikelen A.322-372 van de Code du Sport, waarbij 5 verschillende 
kwalificatieniveaus worden onderscheiden. Op grond van bijlage III-14 van de Code du Sport, 
gelden als bewijs van voldoende kwalificatie ofwel certificaten die worden afgegeven door 
een van de bevoegde duikinstanties volgens de Code du Sport (hierna "de bevoegde 
instanties") of certificaten afgegeven door een buitenlandse instantie die lid is van de 
wereldwijde confederatie van duiksportfederaties (CMAS).

ii) de automatische erkenning van certificaten van alle overige duikinstanties en 
duikverenigingen is uitsluitend mogelijk indien daarvoor bilaterale overeenkomsten zijn 
gesloten tussen de bevoegde instanties.

Aangezien PADI-certificaten momenteel niet vallen onder de bovenstaande bepalingen, 
moeten houders van een dergelijk certificaat op grond van de Code du Sport een zogeheten 
"certificat de compétence" aanvragen. Dit certificaat kan uitsluitend worden afgegeven door 
een van de bevoegde instanties na beoordeling van de individuele duikvaardigheden. 

In dit verband melden de Franse autoriteiten dat in 80% van de gevallen, hetgeen overeen zou 
komen met het aantal beginners in de Franse duiksector, het "certificat de compétence"
simpelweg wordt verstrekt op vertoon van een PADI-certificaat op niveau 1. De Franse 
autoriteiten wijzen er verder op dat PADI bilaterale overeenkomsten met de bevoegde 
instanties kan aangaan om automatische erkenning van PADI-certificaten in Frankrijk 
mogelijk te maken. 

Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, hebben de Franse autoriteiten de Commissie 
meegedeeld dat men de Code de Sport zodanig wil herzien dat PADI-certificaten "ipso jure"
zouden worden erkend in Frankrijk. Dat betekent dat voor deze certificaten geen aanvullende 
erkenning meer nodig is. Deze wijziging zou aan het einde van het eerste semester van 2010 
in werking moeten treden. 

Gelet op de informatie die de Franse autoriteiten hebben verschaft en met name gezien de 
beoogde wijziging van de Franse wetgeving, lijkt het systeem voor erkenning van 
buitenlandse duikcertificaten niet strijdig te zijn met het Gemeenschapsrecht. 


