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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Harris Synodinos (görög állampolgár) által D. Markatos nevében benyújtott 793/1999. 
sz. petíció annak kapcsán, hogy az illetékes görög hatóságok megtagadják a működési 
engedély kiadását az Olaszországban tanult optikusok részére

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója optikusi és optometrikusi tanulmányokat folytatott Olaszországban. 
1995-ben a görög egészségügyi minisztérium elutasította kérelmét, amelyben optikusi 
engedélyért folyamodott; miután másod-, majd harmadízben benyújtott kérelmét is 
elutasították, a kérelmező keresetet nyújtott be a görög Államtanácshoz, amely számára 
kedvező döntést hozott. Újabb kérelmet nyújtott be, amelyet újfent elutasítottak, ezúttal azzal 
a kifogással, hogy az általa folytatott tanulmányok nem tartoznak a 89/48/EGK irányelv 
hatálya alá. A 92/51/EGK irányelvet 1998-ban vették át a görög jogba, ám a tanulmányokat és 
képzettségeket igazoló okiratok szakmai egyenértékűségéről döntő tanács egy évvel később 
még mindig nem alakult meg. A kérelmező kéri az Európai Parlament közbelépését a 
92/51/EGK irányelv haladéktalan görögországi alkalmazása érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítás : 2000. március 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2000. május 24.

A Bizottság tájékoztatást kapott azokról a nehézségekről, amelyekbe a Görögországban 
optikusként működni szándékozó kérelmezők ütköztek. 2000. március 6-án figyelmeztető 
levelet intézett Görögországhoz a 92/51/EGK irányelv be nem tartása miatt bizonyos számú 
foglalkozások – köztük az optikusi – esetében. Ha Görögország válasza nem kielégítő vagy 
nem érkezik meg az előírt határidőn belül, a Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy 
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megindítsa az eljárás következő szakaszát, azaz indoklással ellátott felszólítást fog intézni 
Görögországhoz.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő közlemény: 2000. október 3.

A Bizottság szerveinek rendelkezésére álló információkból kitűnik, hogy a 92/51/EGK 
irányelvet még mindig nem alkalmazzák megfelelően Görögországban. Ezért a Bizottság 
fenntartja magának a jogot, hogy megindítsa az eljárás következő szakaszát, azaz indoklással 
ellátott felszólítást intézzen Görögországhoz. Ennek kiadására rövid időn belül sor kerül.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő közlemény: 2001. február 6.

2000. december 21-én a Bizottság úgy határozott, hogy indoklással ellátott felszólítást intéz 
Görögországhoz a 92/51/EGK irányelv be nem tartása miatt bizonyos számú foglalkozások –
köztük az optikusi – esetében. Ha Görögország az előírt határidőig nem végzi el a kiigazítást, 
a Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy keresetet nyújtson be Görögország ellen az EK 
Bíróságához.

6. Írásbeli megerősítése a Bizottság által a 2001. június 18–20-i ülésen szóban közölt 
információnak, beérkezés dátuma 2001. június 28.

2001. január 24-én a Bizottság indoklással ellátott felszólítást intézett Görögországhoz a 
92/51/EGK irányelv be nem tartása miatt bizonyos számú foglalkozások – köztük az optikusi 
– esetében. A Görögország ellen a Bírósághoz benyújtandó keresetről szóló döntés vizsgálat 
alatt van.

7. A Bizottságtól kapott kiegészítő közlemény: 2001. szeptember 28.

2001. július 18-án a Bizottság úgy határozott, hogy keresetet nyújt be Görögország ellen az 
EK Bíróságához a 92/51/EGK irányelv be nem tartása miatt bizonyos számú foglalkozások –
köztük az optikusi – esetében.  

8. A Bizottságtól kapott kiegészítő közlemény: 2002. szeptember 17.

2001. július 18-án a Bizottság úgy határozott, hogy keresetet nyújt be Görögország ellen az 
EK Bíróságához. Ezután a görög hatóságok levelet intéztek a Bizottsághoz, amelyben 
bizonyos számú kiegészítő információkat közöltek az üggyel kapcsolatban. A levél elemzése 
után a Bizottság szükségesnek látta, hogy pontosítsa a Görögország elleni panasz egyik 
pontját. 

2002. június 27-én a Bizottság visszavonta a kereset benyújtásáról szóló határozatát és 
indoklással ellátott kiegészítő felszólítását intézett Görögországhoz a 92/51/EGK irányelv be 
nem tartása miatt bizonyos számú foglalkozások – köztük az optikusi – esetében. Ha 
Görögország válasza nem kielégítő vagy nem érkezik meg az előírt határidőn belül, a 
Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy keresetet nyújtson be Görögország ellen az EK 
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Bíróságához.

9. A Bizottságtól kapott kiegészítő közlemény: 2003. február 10.

A görög hatóságok a Bizottság indoklással ellátott kiegészítő felszólítására 2002. szeptember 
4-én levélben válaszoltak. A Bizottság a választ jelenleg vizsgálja, ennek befejezte után 
határoz az eljárás folytatásáról vagy beszüntetéséről. 

A Bizottság a kérelmezőt 2002 decemberében levélben tájékoztatta az eljárás helyzetéről és 
információt kért tőle arról, hogy Kaltsidis úr esetében született-e döntés.

10. A Bizottságtól kapott kiegészítő közlemény: 2003. június 16.

A Bizottság úgy határozott, hogy keresetet nyújt be a Bírósághoz Görögország ellen, mivel az 
a szakképesítések elismerése keretében nem hajlandó elismerni egyes, a 92/51/EGK irányelv 
hatálya alá tartozó okleveleket.

Az eljárás keretében tett bizottsági lépés következményeképpen Görögország elfogadta az 
említett irányelvnek a görög jogba történő átvételéről intézkedő 231/98 sz. elnöki rendelet 
hiányzó végrehajtási rendelkezéseit. Felállt és teljes hatáskörrel megkezdte működését a 
szakképesítések elismerésére irányuló kérelmekkel foglalkozó illetékes szerv (a SEATEK).

Mindazonáltal az elismertetési kérelmekre vonatkozóan továbbra sem született a közösségi 
jognak megfelelő határozat; Görögország mindenekelőtt továbbra sem hajlandó elismerni az 
olyan optikusi okleveleket, amelyeket állampolgárai saját országukban, de más tagállamokkal 
közösen szervezett képzést nyújtó intézményekben szereztek.

Ugyanakkor úgy tűnik, hogy az Olaszországban tanult optikusok – ilyen Kaltsidis úr is – esete 
megoldást fog nyerni.

Egy nemrég történt informális kapcsolatfelvétel alkalmával a görög hatóságok jelezték a 
Bizottságnak, hogy a SEATEK kedvező véleményt adott Kaltsidis úr optikusi oklevelének 
elismerése tárgyában, azzal a fenntartással, hogy a 92/51/EGK irányelv 4. cikkének 
megfelelően kompenzációs intézkedésre kerüljön sor.

A Bizottság levelére adott válaszában Synodinos úr 2003. január 11-én arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy Kaltsidis úr oklevelét az illetékes görög hatóságok (az egészségügyi 
minisztérium és a SEATEK) még mindig nem ismerték el.

2003. április 24-én a Bizottság ezért írásban hivatalos tájékoztatást kért a görög hatóságoktól 
Kaltsidis úr, illetve a hasonló helyzetben lévő többi optikusok esetének fejleményeiről. A 
Bizottság a kérelmezőt értesíteni fogja a görög hatóságok válaszáról.

11. A Bizottságtól kapott kiegészítő közlemény: 2003. október 21.

2003. április 24-én a Bizottság írásban kért tájékoztatást a görög hatóságoktól Kaltsidis úr, 
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illetve a hasonló helyzetben lévő többi optikusok esetének fejleményeiről. A görög 
hatóságok 2003. május 26-án és 2003. július 11-én levélben válaszoltak. A levelekből 
kiderül, hogy Kaltsidis úr és két másik panaszos oklevelének elismerése megtörtént, azzal a 
feltétellel, hogy egyéves kiegészítő képzésben vesznek részt.

Kaltsidis úr megküldte a görög hatóságok által az ő esetében hozott határozat másolatát. A 
határozatból megállapítható, hogy a görög hatóságok egyetlen alkalommal sem tettek említést 
lényeges különbségekről a Kaltsidis úr által végzett tanulmányok és a görögországi képzés 
között. Márpedig a 92/51/EGK irányelv 4. cikke alapján a görög hatóságok kizárólag ebben 
az esetben kötelezhették volna joggal kiegészítő képzésben való részvételre vagy 
alkalmassági vizsgára. Ezenkívül – ugyanezen cikk alapján – a görög hatóságok kötelesek 
lettek volna biztosítani számára a lehetőséget, hogy választhasson a vizsga és a kiegészítő 
képzés között, ami nem történt meg, hiszen kötelezték a képzésre. A görög hatóságok tehát 
nem tartották be a 92/51/EGK irányelv 4. cikkét. A Bizottság – annak érdekében, hogy 
megismerje a görög hatóságok ide vonatkozó észrevételeit – a közeljövőben határozatot hoz a 
Görögországnak megküldendő újabb, indoklással ellátott kiegészítő felszólításról.

12. A Bizottságtól kapott kiegészítő közlemény: 2004. május 19.

A Bizottság előző értesítésében jelezte a Parlamentnek, hogy a közeljövőben határoz a 
Görögországnak megküldendő újabb, indoklással ellátott kiegészítő felszólításról. A határozat 
elhalasztásra került, mivel újabb panaszok érkeztek, amelyeket meg kell vizsgálni. A 
Bizottságnak 2004. április 29-én kell határoznia az újabb, indoklással ellátott kiegészítő 
felszólításról.

13. A Bizottságtól kapott kiegészítő közlemény: 2005. február 1.

2004. május 7-én az Európai Közösségek Bizottsága úgy határozott, hogy a 92/51/EGK 
irányelv helytelen alkalmazása miatt indoklással ellátott kiegészítő felszólítást intéz 
Görögországhoz.

14. A Bizottságtól kapott kiegészítő közlemény: 2005. július 6.

A szabálysértési eljárásokkal foglalkozó 2005. októberi ülésén a Bizottság előreláthatólag 
határoz arról, hogy benyújtson-e keresetet Görögország ellen az EK Bíróságához a 
92/51/EGK irányelv helytelen alkalmazása miatt.

15. A Bizottságtól kapott kiegészítő közlemény: 2006. május 12.

A Bizottság 2005.december13-i ülése során úgy határozott, hogy eljárást indít Görögország 
ellen az EK Bírósága előtt a 92/51/EGK irányelv nem megfelelő alkalmazása miatt.

16. A Bizottságtól kapott kiegészítő közlemény: 2007. február 28.

A görög hatóságok nem megfelelően alkalmazzák a 92/51/EGK irányelvet az optikus 
szakma esetében.
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A Bizottság 2006. február 8-án az említett petíció keretében elküldte a kérelmet az Európai 
Közösségek Bíróságának.


