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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 793/1999, Harris Synodinos, Kreikan kansalainen, D. Markatosin puolesta,
Kreikan toimivaltaisten viranomaisten kieltäytymisestä myöntää ammatinharjoittamislupa 
Italiassa opintonsa suorittaneille optikoille

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on suorittanut optikon ja optiometriikan opintonsa Italiassa. 
Vuonna 1995 Kreikan terveysministeriö hylkäsi vetoomuksen esittäjän hakemuksen optikon 
ammatin harjoittamiseen oikeuttavan luvan hankkimiseksi. Myös toinen ja kolmas hakemus 
hylättiin. Tämän jälkeen vetoomuksen esittäjä valitti Kreikan korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 
jossa valitus hyväksyttiin. Hän uudisti hakemuksensa, joka hylättiin jälleen. Hylkäystä 
perusteltiin tällä kertaa sillä, että hänen opintonsa eivät kuuluneet direktiivin 89/48/ETY 
soveltamisalaan. Direktiivi 92/51/ETY saatettiin osaksi Kreikan lainsäädäntöä vuonna 1998. 
Vuosi tämän jälkeen koulutus- ja opintonimikkeiden ammatillisesta vastaavuudesta vastaava 
komitea oli edelleen perustamatta. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia 
toimimaan välittömästi direktiivin 92/51/ETY täytäntöön panemiseksi Kreikassa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 7. maaliskuuta 2000. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 24. toukokuuta 2000

"Komissio on saanut tiedon vetoomuksen esittäjien vaikeuksista, jotka liittyvät optikon 
ammatin harjoittamiseen Kreikassa. Komissio on 6. maaliskuuta 2000 osoittanut Kreikalle 
kirjeen, jossa se antaa huomautuksen direktiivin 92/51/ETY noudattamatta jättämisestä 
joidenkin ammattien, kuten optikon ammatin kohdalla. Jos Kreikka ei anna tyydyttävää 
vastausta tai jos se ei anna vastausta vaaditun määräajan kuluessa, komissio varaa itselleen 
oikeuden siirtyä seuraavaan vaiheeseen ja näin ollen toimittaa Kreikalle lausunnon 
perusteluineen."

4. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 3. lokakuuta 2000
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"Komission eri yksiköiden saamien tietojen mukaan direktiiviä 92/51/ETY ei vieläkään 
sovelleta asianmukaisesti Kreikassa. Näin ollen komissio varaa itselleen oikeuden siirtyä 
seuraavaan vaiheeseen ja toimittaa Kreikalle lausunnon perusteluineen. Komissio ottaa kantaa 
asiaan lähiaikoina."

5. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 6. helmikuuta 2001

"Komissio päätti 21. joulukuuta 2000 osoittaa Kreikalle lausunnon perusteluineen direktiivin 
92/51/ETY noudattamatta jättämisestä joidenkin ammattien, kuten optikon ammatin kohdalla. 
Jos Kreikka ei noudata direktiiviä vaaditun määräajan kuluessa, komissio varaa itselleen 
oikeuden nostaa kanteen Kreikkaa vastaan yhteisön tuomioistuimessa."

6. Kirjallinen vahvistus komission suullisesti 18.–20. kesäkuuta 2001 pidetyssä 
kokouksessa antamille tiedoille, saatu 28. kesäkuuta 2001

"Komissio osoitti Kreikalle 24. tammikuuta 2001 lausunnon perusteluineen direktiivin 
92/51/ETY noudattamatta jättämisestä joidenkin ammattien, kuten optikon ammatin kohdalla. 
Päätöstä Kreikkaa vastaan EY:n tuomioistuimessa nostettavasta kanteesta tutkitaan 
parhaillaan."

7. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 28. syyskuuta 2001

"Komissio päätti 18. heinäkuuta 2001 nostaa kanteen Kreikkaa vastaan EY:n 
tuomioistuimessa direktiivin 92/51/ETY noudattamatta jättämisestä joidenkin ammattien, 
kuten optikon ammatin kohdalla."

8. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 17. syyskuuta 2002

"Komissio päätti 18. heinäkuuta 2001 nostaa Kreikkaa vastaan kanteen yhteisöjen 
tuomioistuimessa. Kreikan viranomaiset lähettivät komissiolle kirjeen, jossa he antoivat 
joitakin asiaa koskevia lisätietoja. Tutkittuaan kirjeen komissio katsoi tarpeelliseksi täsmentää 
yhtä Kreikkaa vastaan esitettyä moitetta.

Komissio kumosi 27. kesäkuuta 2002 päätöksen viedä asia yhteisöjen tuomioistuimeen ja 
lähetti Kreikalle perustellun lausunnon direktiivin 92/51/ETY noudattamatta jättämisestä 
joidenkin ammattien, kuten optikon ammatin kohdalla. Mikäli Kreikan vastaus perusteltuun 
lausuntoon ei ole tyydyttävä tai mikäli Kreikka ei toimita vastausta määräajan kuluessa, 
komissio varaa itselleen oikeuden nostaa kanteen Kreikkaa vastaan Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimessa."

9. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 10. helmikuuta 2003

"Kreikan viranomaiset vastasivat komission lähettämään täydentävään perusteltuun 
lausuntoon 4. syyskuuta 2002 päivätyllä kirjeellä. Komissio tutkii parhaillaan vastausta ja 
päättää sen jälkeen mahdollisesta kanteen nostamisesta.

Komissio kirjoitti vetoomuksen esittäjälle joulukuussa 2002 tiedottaakseen hänelle tilanteesta 
ja tiedustellakseen häneltä, joko Kaltsidisin asiassa oli tehty päätös."
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10. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 16. kesäkuuta 2003

"Komissio on päättänyt nostaa Kreikkaa vastaan kanteen, koska Kreikka on kieltäytynyt 
tunnustamasta joitakin ammatillisen pätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin 
92/51/ETY soveltamisalaan kuuluvia tutkintoja.

Komission tapauksen käsittelyssä toteuttamien toimien jälkeen Kreikka hyväksyi direktiivin 
osaksi Kreikan lainsäädäntöä saattavan presidentin asetuksen 231/98 puuttuvat 
täytäntöönpanotoimenpiteet. Seuraavaksi perustettiin ammatillisen vastaavuuden 
tunnustamispyyntöjen käsittelystä vastaava elin (SEATEK), joka aloitti toimintansa 
täysipainoisesti.

Tunnustamispyyntöihin ei siltikään anneta päätöksiä täysin yhteisön oikeuden mukaisesti. 
Kreikka kieltäytyy edelleenkin tunnustamasta Kreikan kansalaisten Kreikassa suorittamia 
optikkojen tutkintotodistuksia, jonka on myöntänyt toisessa jäsenvaltiossa kotipaikkaansa 
pitävä oppilaitos.

Näyttäisi kuitenkin siltä, että Italiassa opintonsa suorittaneiden optikoiden, kuten Kaltsidisin 
tilanteeseen on löytymässä ratkaisu.

Epävirallisessa yhteydenpidossa Kreikan viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle, että 
SEATEK on antanut myönteisen päätöksen Kaltsidisin optikon tutkintotodistuksen 
tunnustamispyyntöön sillä edellytyksellä, että tapauksessa toteutetaan korvaava toimenpide 
direktiivin 92/51/ETY 4 artiklan mukaisesti.

Vastauksena komission kirjeeseen Harris Synodinos ilmoitti 11. tammikuuta 2003, etteivät 
Kreikan toimivaltaiset viranomaiset (terveysministeri ja SEATEK) olleet vielä tunnustaneet 
Kaltsidisin tutkintotodistusta.

Niinpä komissio kirjoitti Kreikan viranomaisille 24. huhtikuuta 2003 tarkistaakseen 
virallisesti, oliko Kaltsidisin tapauksessa ja muiden vastaavassa tilanteessa olevin optikkojen 
tilanteessa edetty. Komissio ilmoittaa vetoomuksen esittäjälle Kreikan viranomaisten 
vastauksesta."

11. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 21. lokakuuta 2003

"Komissio kirjoitti Kreikan viranomaisille 24. huhtikuuta 2003 tarkistaakseen virallisesti, 
oliko Kaltsidisin tapauksessa ja muiden vastaavassa tilanteessa olevin optikkojen tilanteessa 
edetty. Kreikan viranomaiset vastasivat 26. toukokuuta 2003 ja 11. heinäkuuta 2003 
päivätyillä kirjeillä. Kirjeissä viranomaiset ilmoittivat tunnustavansa Kaltsidisin ja kahden 
muun vetoomuksen esittäjän tutkintotodistukset, jos nämä suorittavat vuoden mittaisen 
sopeutumisajan.

Kaltsidis toimitti komissiolle jäljennöksen Kreikan viranomaisten hänen asiassaan tekemästä 
päätöksestä. Päätöksestä ilmenee, etteivät Kreikan viranomaiset olleet missään vaiheessa 
vedonneet olennaisiin eroihin Kaltsidisin koulutuksen ja Kreikassa annettavan koulutuksen 
välillä. Direktiivin 92/51/ETY 4 artiklan mukaan tämä on kuitenkin ainoa peruste, jonka 
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nojalla Kreikan viranomaiset saattoivat vaatia häneltä sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen 
suorittamista. Kyseisen artiklan nojalla Kreikan viranomaisten olisi myös pitänyt antaa 
Kaltsidisille mahdollisuus valita sopeutumisajan ja kelpoisuuskokeen välillä. Kreikan 
viranomaiset eivät siis noudattaneet direktiivin 92/51/ETY säännöksiä. Komissio päättää 
lähiaikoina uuden täydentävän perustellun lausunnon lähettämisestä Kreikan viranomaisille, 
jotta he voisivat esittää omat huomautuksensa asiasta."

12. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 19. toukokuuta 2004

"Aikaisemmassa ilmoituksessaan komissio oli ilmoittanut parlamentille aikovansa päättää 
lähiaikoina täydentävän perustellun lausunnon lähettämisestä Kreikan viranomaisille. Päätöstä 
on täytynyt siirtää, koska komissio on vastaanottanut uusia valituksia, jotka sen pitää tutkia. 
Komission pitäisi päättää täydentävän perustellun lausunnon lähettämisestä kokouksessaan 
29. huhtikuuta 2004."

13. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 1. helmikuuta 2005

"Euroopan yhteisöjen komissio päätti 7. toukokuuta 2004 lähettää Kreikalle täydentävän 
perustellun lausunnon direktiivin 92/51/ETY puutteellisesta soveltamisesta."

14. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 6. heinäkuuta 2005

"Komission on tarkoitus päättää lokakuussa 2005 pidettävässä kokouksessa, jossa käsitellään 
rikkomismenettelyjä, kanteen nostamisesta tai nostamatta jättämisestä Kreikkaa vastaan 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa direktiivin 92/51/ETY puutteellisesta soveltamisesta."

15. Komission täydentävä vastaus, saatu 12. toukokuuta 2006

"Komissio päätti kokouksessaan 13. joulukuuta 2005 nostaa kanteen Kreikkaa vastaan 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa direktiivin 92/51/ETY puutteellisesta soveltamisesta."

16. Komission täydentävä vastaus, saatu 28. helmikuuta 2007

"Kreikan viranomaiset eivät sovella direktiiviä 92/51/ETY asianmukaisesti optikon 
ammattiin.

Komissio lähetti Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle 8. helmikuuta 2006 kannekirjelmän 
edellä mainitun vetoomuksen johdosta."


