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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1238/2007, którą złożyła Fabienne Martinie (Francja) w imieniu 
PADI EUROPE, w sprawie uznawania we Francji zagranicznych uprawnień 
do nurkowania

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję reprezentuje firmę PADI Europe z siedzibą we Francji, zajmującą się 
szkoleniem nurków, której siedziba główna mieści się w Szwajcarii. Certyfikaty nurkowe 
wystawiane przez tę firmę są uznawane i akceptowane we wszystkich krajach z wyjątkiem 
Francji. Francuskie władze wymagają od nurków posiadających tego typu uprawnienia, aby 
odbywali oni szereg próbnych zejść pod wodę w centrum nurkowania w celu zdobycia 
tymczasowego certyfikatu nurkowego lub uzyskania certyfikatu francuskiej szkoły nurkowej, 
co wiąże się z rozpoczęciem całego szkolenia od początku.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 kwietnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Aby móc zająć stanowisko w sprawie przedmiotowej petycji, Komisja musi otrzymać 
dodatkowe informacje od składającej petycję.

W szczególności należy określić, czy uznawanie przedmiotowych certyfikatów jest 
wymagane w celu wykonywania zawodu instruktora nurkowania, nurka zawodowego czy też 
w celu nurkowania rekreacyjnego. Jeżeli uznawanie certyfikatów jest wymagane w celu 
wykonywania zawodu, Komisja powinna sprawdzić, czy PADI jest organem upoważnionym 
do wystawiania certyfikatów w danym państwie członkowskim. Jest to bowiem jedyny 
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warunek decydujący o tym, czy dyrektywa 2005/36/WE1 w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych ma zastosowanie w danym przypadku.

Komisja musi wreszcie wiedzieć, jakie decyzje podjęły władze francuskie.

Komisja zwróci się zatem do składającej petycję o udzielenie wyżej wymienionych 
informacji, a także o przekazanie kopii decyzji podjętych przez władze francuskie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Po nawiązaniu licznych kontaktów dwustronnych, dnia 11 września 2008 r. służby Komisji 
Europejskiej odbyły spotkanie ze składającą petycję. Uzgodniono, że można wyróżnić dwa 
aspekty dotyczące uznawania we Francji certyfikatów nurkowych PADI. 

Pierwszy aspekt dotyczy uznawania certyfikatów instruktorów nurkowania PADI, którzy 
chcieliby oferować we Francji kursy nurkowania. Wygląda na to, że w tym przypadku 
dyrektywa 2005/36/WE2 nie ma zastosowania, ponieważ firmie PADI nie przyznano statusu 
„właściwego organu” w rozumieniu dyrektywy 2005/36/WE, a zatem system uznawania 
kwalifikacji przewidziany w tej dyrektywie nie ma zastosowania. Ponadto składająca petycję 
przyznała, że istnieją znaczne różnice między szkoleniem instruktorów we Francji 
a szkoleniem ich w firmie PADI. Wydaje się więc, że nie ma powodu, aby kwestionować 
nałożenie przez francuskie organy środków wyrównawczych dotyczących szkolenia 
i kompetencji instruktorów w firmie PADI, zwłaszcza że dyrektywa 2005/36/WE zezwala 
państwom członkowskim na stosowanie środków wyrównawczych w wypadku dostrzeżenia 
znacznych różnic między szkoleniami. 

Drugi aspekt wiąże się z uznawaniem certyfikatów PADI należących do indywidualnych 
nurków, którzy chcieliby nurkować we Francji w celach rekreacyjnych. W odniesieniu 
do tego aspektu Komisja Europejska zwróciła się do składającej petycję, aby dostarczyła 
dodatkowe dokumenty, które pozwolą sprawdzić, czy wspomniani nurkowie pochodzący 
spoza Francji są dyskryminowani i czy w związku z tym uniemożliwia im się nurkowanie, 
jeśli nie posiadają francuskiego certyfikatu nurkowego. Jeśli tego typu restrykcje zostaną 
potwierdzone, Komisja Europejska oceni zasadność skierowania do francuskich władz pytań 
dotyczących ograniczania dostępu posiadaczy certyfikatów do usług, czyli poruszy sprawę 
zgodności takich ograniczeń z art. 49 Traktatu.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

W dniu 22 września 2009 r. władze francuskie udzieliły odpowiedzi na pismo Komisji z dnia 
6 lipca 2009 r. i wyjaśniły warunki, na których obywatele UE posiadający certyfikaty PADI 
mogą uprawiać nurkowanie we Francji. 

                                               
1 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych, Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22–142.
2 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych, Dz.U. L 255 z 30.09.2005, s. 22-142
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W swojej odpowiedzi władze francuskie utrzymują, że aby zapewnić wysoki poziom
bezpieczeństwa w sektorze nurkowym: 

i) osoby, które pragną uprawiać nurkowanie we Francji muszą spełniać wymogi 
kwalifikacyjne określone w art. A.322–372 „Code du Sport”. Wyróżnia się 5 różnych 
poziomów kwalifikacji. Certyfikaty wydawane przez jeden z właściwych organów do spraw 
nurkowania wymienionych w „Code du Sport” (zwanych dalej „właściwymi organami”) lub 
przez organ zagraniczny będący członkiem Światowej Konfederacji Działalności Podwodnej
(CMAS), zgodnie z załącznikiem III-14 do „Code du Sport”, stanowią dowód spełnienia 
niezbędnych wymogów kwalifikacyjnych.

ii) automatyczne uznawanie certyfikatów wydanych przez wszystkie pozostałe zagraniczne 
organy i stowarzyszenia nurkowe jest możliwe tylko na podstawie umów dwustronnych 
podpisanych przez właściwe organy. 

Ponieważ certyfikaty PADI nie są obecnie objęte żadnym ze wspomnianych przepisów, 
zgodnie z „Code du Sport” ich posiadacze muszą uzyskiwać tak zwany „certificat de 
compétence”. Certyfikat taki może wydać tylko jeden z właściwych organów. Bazuje on na 
ocenie indywidualnych umiejętności nurkowych. 

W tym kontekście władze francuskie twierdzą, że w 80% przypadków, co odpowiada liczbie 
osób początkujących na francuskim rynku nurkowym, „certificat de compétence” jest 
wydawany po prostu po przedstawieniu certyfikatu PADI na poziomie 1. Władze francuskie 
wskazały też na możliwość zawierania przez PADI umów dwustronnych z właściwymi 
organami, co oznacza automatyczne uznawanie certyfikatów PADI we Francji. 

Wreszcie władze francuskie poinformowały Komisję, że przewidywana jest zmiana „Code de 
Sport”, na mocy której certyfikaty PADI będą ipso iure uznawane we Francji. Oznacza to, że 
ich posiadacze nie będą musieli dodatkowo starać się o uznanie ich równorzędności. 
Przedmiotowa zmiana powinna wejść w życie pod koniec pierwszej połowy 2010 roku. 

W świetle uwag przekazanych przez władze francuskie, a szczególnie w kontekście 
przewidywanej zmiany francuskiego prawodawstwa, nie wydaje się, że system uznawania
zagranicznych certyfikatów nurkowych jest niezgodny z prawem wspólnotowym.


