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în numele PADI EUROPE, privind recunoașterea calificărilor 
scufundătorilor străini în Franța

1. Rezumatul petiției

Petiționara reprezintă compania PADI Europe din Franța, o școală de scufundări cu sediul în 
Elveția. Certificatele de scufundător emise de această școală sunt recunoscute și acceptate 
peste tot, cu excepția Franței. Autoritățile franceze solicită scufundătorilor care posedă aceste 
certificate să facă un număr de teste de scufundare la un centru de scufundări pentru a obține 
un certificat temporar de aptitudini în scufundări sau pentru a obține un certificat de la o 
școală franceză de scufundări, începând din nou cu elementele de bază. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 aprilie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

Comisia trebuie să obțină informații suplimentare de la petiționară pentru a se putea pronunța 
cu privire la prezenta petiție. 

În special, se cuvine mai întâi să se determine dacă recunoașterea acestor diplome este cerută 
pentru a exercita profesia de instructor de scufundări sau de scufundător profesionist sau 
pentru a face scufundări în timpul liber. În cazul în care recunoașterea este solicitată pentru 
exercitarea profesiei, Comisia trebuie să verifice dacă PADI este desemnată în cadrul unui stat 
membru în calitate de autoritate abilitată să elibereze diplome. Într-adevăr, doar pe baza 
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acestei condiții se aplică Directiva 2005/36/CE1 privind recunoașterea calificărilor 
profesionale. 

În concluzie, Comisia trebuie să cunoască deciziile luate de autoritățile franceze. 

În consecință, Comisia va solicita petiționarei să furnizeze informațiile menționate mai sus, 
precum și copii ale deciziilor luate de autoritățile franceze. 

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

După o serie de contacte bilaterale, la 11 septembrie 2008, serviciile Comisiei s-au întâlnit cu 
petiționara. S-a convenit că există două aspecte diferite legate de recunoașterea în Franța a 
certificatelor de scufundător emise de PADI. 

Primul aspect vizează recunoașterea certificatelor emise de instructorii de scufundare ai 
PADI, care doresc să poată oferi cursuri de scufundări în Franța. Referitor la acest aspect, 
Directiva 2005/36/CE2 nu poate fi aplicată, deoarece PADI nu a fost desemnată o „autoritate 
competentă”, conform definiției din Directiva 2005/36/CE, și astfel sistemul de recunoaștere a 
calificărilor conform acestei directive nu poate fi aplicat. Mai mult, petiționara a recunoscut 
că există diferențe majore între instruirea franceză și instruirea oferită de PADI pentru 
instructori. Prin urmare, nu mai există niciun motiv de a contesta aplicarea de către autoritățile 
franceze a unor măsuri compensatorii pentru instruirea și competențele instructorilor PADI, 
dat fiind faptul că Directiva 2005/36/CE autorizează statele membre să impună măsuri 
compensatorii dacă acestea identifică diferențe substanțiale între programele de instruire.

Cel de-al doilea aspect se referă la recunoașterea certificatelor PADI deținute de către 
scufundători individuali, care doresc să practice scufundările în timpul liber, în Franța. În 
această privință, Comisia a solicitat petiționarei documente suplimentare pentru a verifica 
dacă acești scufundători care nu provin din Franța sunt discriminați și sunt astfel împiedicați 
să facă scufundări dacă nu dețin un certificat de scufundător emis în Franța. Dacă aceste 
restricții sunt confirmate, Comisia va evalua oportunitatea de a adresa autorităților franceze 
întrebări referitoare la restricțiile accesului acestor beneficiari la servicii, și în concluzie, 
referitoare la chestiunea compatibilității acestor restricții cu articolul 49 din Tratatul CE.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

La 22 septembrie 2009, autoritățile franceze au răspuns scrisorii adresate de Comisie la 6 iulie 
2009 și au oferit explicații cu privire la condițiile în care cetățenii UE, posesori ai 
certificatelor PADI, pot practica scufundările în Franța. 

În răspunsul lor, autoritățile franceze susțin că, în scopul asigurării unui nivel ridicat de 
siguranță în sectorul scufundărilor: 
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Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor 
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i) persoanele care doresc să practice scufundările în Franța trebuie să îndeplinească cerințele 
de calificare stabilite la articolele A.332-372 din Code du Sport (Codul privind sportul), 
existând 5 niveluri diferite de calificare. În conformitate cu anexa III-14 la Code du Sport, 
certificatele eliberate de unul dintre organismele competente în scufundări, enumerate în Code 
du Sport (denumite în continuare „organele competente”) sau de un organism străin care este 
membru al Confederației mondiale a activităților subacvatice (CMAS) fac dovada îndeplinirii 
cerințelor de calificare necesare.

ii) recunoașterea automată a certificatelor eliberate de toate celelalte organisme și asociații 
străine de scufundare este posibilă doar pe baza acordurilor colaterale încheiate cu organele 
competente. 

Din moment ce, în prezent, certificatele PADI nu se încadrează în niciuna din dispozițiile de 
mai sus, în conformitate cu Code du Sport, deținătorii lor trebuie să obțină așa-numitul 
„certificate de compétence” (certificat de aptitudine). Certificatul poate fi eliberat doar de 
unul dintre organismele competente ca urmare a evaluării aptitudinilor de scufundare 
individuale. 

În acest context, autoritățile franceze afirmă că în 80% din cazuri, care reprezintă numărul 
începătorilor de pe piața franceză a scufundărilor, acest „certificat de compétence” se 
eliberează pur și simplu prin prezentarea certificatului PADI nivelul 1. Autoritățile franceze 
indică, de asemenea, și posibilitatea ca PADI să încheie acorduri bilaterale cu organismele 
competente, ceea ce ar însemna o recunoaștere automată a certificatelor PADI în Franța.

În cele din urmă, autoritățile franceze au informat Comisia că se are în vedere o modificare a 
Code du Sport, astfel încât certificatele PADI să fie recunoscute „ipso jure” în Franța, ceea ce 
înseamnă că deținătorii lor nu vor mai avea nevoie de o echivalare suplimentară. Modificarea 
ar trebui să intre în vigoare la sfârșitului primului semestru al anului 2010.

Având în vedere observațiile oferite de autoritățile franceze și, în special, în contextul 
viitoarei modificări a legislației franceze, sistemul de recunoaștere a certificatelor de 
scufundare nu pare să fie incompatibil cu legislația comunitară. 


