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Lūgumrakstu komiteja

28.02.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 793/1999, ko D. Markatos vārdā iesniedza Grieķijas valstspiederīgais 
Harris Synodinos, par Grieķijas kompetento iestāžu atteikumu optiķiem, kas studējuši 
Itālijā, piešķirt licenci strādāt optiķa profesijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs optiķa un optometrista izglītību ir ieguvis Itālijā. Grieķijas Veselības 
ministrija noraidīja pieprasījumu, ko viņš bija iesniedzis, lai iegūtu licenci strādāt optiķa 
profesijā; tika noraidīts arī otrais un trešais pieprasījums; lūgumraksta iesniedzējs iesniedza 
prasību Grieķijas Valsts padomē, kas lēma viņam par labu. Viņš atkārtoja pieprasījumu, kurš 
atkal tika noraidīts, šoreiz kā motivāciju minot, ka Direktīvas 89/48/EEK darbības joma 
neattiecas uz lūgumraksta iesniedzēja studijām. Grieķijas tiesību aktos Direktīva 92/51/EEK ir 
transponēta 1998. gadā, t.i., vienu gadu vēlāk, nekā bija izveidota Studiju un izglītības 
profesionālās līdzvērtības padome. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu 
iejaukties, lai Direktīvu 92/51/EEK Grieķijā piemērotu nekavējoties.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2000. gada 7. martā. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2000. gada 24. maijā.

Komisija ir informēta par grūtībām, ar ko lūgumrakstu iesniedzēji sastopas, vēloties Grieķijā 
strādāt optiķa profesijā. Tā 2000. gada 6. martā nosūtīja Grieķijai brīdinājuma vēstuli par 
Direktīvas 92/51/EEK nepiemērošanu atsevišķām profesijām, tostarp optiķa profesijai. Ja 
Grieķijas sniegtā atbilde nav apmierinoša vai šī valsts neatbild prasītajā termiņā, Komisija 
patur tiesības sākt nākamo procedūras posmu, proti, nosūtīt Grieķijai argumentētu atzinumu.

4. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2000. gada 3. oktobrī

No šā paziņojuma izriet Komisijas dienestu rīcībā esošā informācija, ka Grieķijā 
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Direktīvu 92/51/EEK joprojām nepiemēro pareizi. Līdz ar to Komisija patur tiesības sākt 
nākamo procedūras posmu, proti, nosūtīt Grieķijai argumentētu atzinumu. Tā pieņems 
lēmumu ļoti drīz.

5. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2001. gada 6. februārī

Komisija 2000. gada 12. decembrī pieņēma lēmumu nosūtīt Grieķijai argumentētu atzinumu 
par Direktīvas 92/51/EEK nepiemērošanu atsevišķām profesijām, tostarp optiķa profesijai. Ja 
Grieķija to neizpilda noteiktajā termiņā, Komisija patur tiesības iesniegt prasību Eiropas 
Kopienu Tiesā pret Grieķiju.

6. Rakstisks apstiprinājums Komisijas mutiski sniegtajai informācijai 2001. gada 18.–
20. jūnija sanāksmē, kas saņemts 2001. gada 28. jūnijā

Komisija 2001. gada 24. janvārī nosūtīja Grieķijai argumentētu atzinumu par 
Direktīvas 92/51/EEK nepiemērošanu atsevišķām profesijām, tostarp optiķa profesijai. Tiek 
izvērtēts lēmums celt prasību Tiesā pret Grieķiju.

7. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2001. gada 28. septembrī

Komisija 2001. gada 18. jūlijā pieņēma lēmumu iesniegt prasību Eiropas Kopienu Tiesā pret 
Grieķiju par Direktīvas 92/51/EEK nepiemērošanu atsevišķām profesijām, tostarp optiķa 
profesijai. 

8. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2002. gada 17. septembrī

Komisija 2001. gada 18. jūlijā pieņēma lēmumu iesniegt prasību Eiropas Kopienu Tiesā pret 
Grieķiju. Pēc tam Grieķijas iestādes nosūtīja Komisijai vēstuli, kurā sniedza noteiktu papildu 
informāciju šajā lietā. Pēc šīs vēstules analīzes Komisija uzskatīja, ka jāprecizē Grieķijai 
iesniegtās pretenzijas. 

Komisija 2002. gada 27. jūnijā atcēla lēmumu par lietas nodošanu izskatīšanai un nosūtīja 
Grieķijai argumentētu papildu atzinumu par Direktīvas 92/51/EEK nepiemērošanu atsevišķām 
profesijām, tostarp optiķa profesijai. Ja Grieķijas sniegtā atbilde nav apmierinoša vai šī valsts 
neatbild prasītajā termiņā, Komisija patur tiesības iesniegt prasību Eiropas Kopienu Tiesā pret 
Grieķiju.

9. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2003. gada 10. februārī

Grieķijas iestādes 2002. gada 4. septembra vēstulē sniedza atbildi uz Komisijas argumentēto 
papildu atzinumu. Pašlaik Komisija analizē šo atbildi, lai izlemtu, vai procedūru turpināt. 

Komisija 2002. gada decembrī nosūtīja vēstuli lūgumraksta iesniedzējam, lai informētu par 
procedūras virzību un jautātu, vai nav pieņemts lēmums Kaltsidis lietā.

10. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2003. gada 16. jūnijā

Komisija pieņēma lēmumu celt prasību Tiesā pret Grieķiju par tās atteikumu atzīt atsevišķus 
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diplomus, uz kuriem attiecas Direktīva 92/51/EEK par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

Pēc Komisijas rīcības, kas veikta saskaņā ar šo procedūru, Grieķija trūkstošos īstenošanas 
pasākumus pieņēma ar Prezidenta dekrētu 231/98, ar kuru Grieķijas tiesību aktos transponēja 
attiecīgo direktīvu. Ir izveidota un sākusi pilnībā darboties kompetenta iestāde profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas prasību izskatīšanai (SEATEK).

Tomēr lēmumus par atzīšanas prasībām ne vienmēr pieņem saskaņā ar Kopienas tiesībām; it 
īpaši Grieķija joprojām atsakās atzīt optiķa diplomus, ko ieguvuši tās valstspiederīgie tās 
teritorijā, taču mācību iestādēs, kur tiek pasniegta licencēta citas dalībvalsts mācību 
programma.

Tomēr šķiet, ka drīz būs atrisināts šis jautājums attiecībā uz optiķiem, kas izglītību guvuši 
Itālijā, piemēram, attiecībā uz Kaltsidis.

Nesenās neoficiālās sarunas laikā Grieķijas iestādes Komisijai norādīja, ka SEATEK ir 
pieņēmusi labvēlīgu atzinumu par Kaltsidis optiķa diploma atzīšanu, piemērojot 
pielīdzināšanas pasākumu Direktīvas 92/51/EEK 4. panta nozīmē.

Atbildot uz Komisijas vēstuli, H. Synodinos 2003. gada 11. janvārī informēja Komisiju, ka 
valsts kompetentās iestādes (Veselības ministrija un SEATEK) vēl nav atzinušas Kaltsidis
diplomu.

Tāpēc Komisija 2003. gada 24. aprīlī nosūtīja vēstuli Grieķijas iestādēm, lai oficiāli 
pārbaudītu, kā tiek risināta Kaltsidis lieta, kā arī citu tādā pašā situācijā esošo optiķu lietas. 
Komisija informēs lūgumraksta iesniedzēju par Grieķijas iestāžu atbildi.

11. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2003. gada 21. oktobrī

Komisija 2003. gada 24. aprīlī nosūtīja vēstuli Grieķijas iestādēm, lai pārbaudītu, kā tiek 
risināta Kaltsidis lieta, kā arī citu tādā pašā situācijā esošo optiķu lietas. Grieķijas iestādes 
atbildi sniedza 2003. gada 26. maija un 2003. gada 11. jūlija vēstulēs.  No šīm vēstulēm 
izriet, ka Kaltsidis un divi citi sūdzības iesniedzēji ir sapratuši, ka viņu diplomu atzīšana 
notiks, ja viņi nostrādās vienu gadu ilgu adaptācijas laikposmu.

Kaltsidis mums atsūtīja kopiju Grieķijas iestāžu lēmumam, ko tās pieņēmušas attiecībā uz 
viņu. Iepazīstoties ar šo lēmumu, ir redzams, ka Grieķijas iestādes nekādi nemin, ka izglītība, 
ko ieguvis Kaltsidis, būtiski atšķirtos no Grieķijas izglītības.  Taču saskaņā ar 
Direktīvas 92/51/EEK 4. pantu tas ir vienīgais nosacījums, ar kādu Grieķijas iestādes ir 
tiesīgas prasīt, lai viņš nostrādā adaptācijas laikposmu vai nokārto zināšanu pārbaudi. Turklāt 
saskaņā ar šo pašu pantu Grieķijas iestāžu pienākums bija ļaut viņam izvēlēties starp pārbaudi 
un adaptāciju, un tās to neizdarīja, jo bija jau noteikts adaptācijas laikposms. Tādējādi 
Grieķijas iestādes nav rīkojušās saskaņā ar Direktīvas 92/51/EEK 4. pantu.  Komisija drīzumā 
pieņems lēmumu par jauna argumentēta papildu atzinuma nosūtīšanu Grieķijai, lai 
noskaidrotu Grieķijas iestāžu apsvērumus šajā jautājumā.

12. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2004. gada 19. maijā
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Komisija iepriekšējā paziņojumā Parlamentam norādīja, ka drīzumā paziņos par argumentēta 
papildu atzinuma nosūtīšanu Grieķijai. Šo lēmumu nācās atlikt, jo Komisija saņēma jaunas 
sūdzības, ko vajadzēja izanalizēt. Komisijai viedokli par argumentēta papildu atzinuma 
nosūtīšanu vajadzētu izteikt 2004. gada 29. aprīļa sanāksmē.

13. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2005. gada 1. februārī

Eiropas Kopienu Komisija 2004. gada 7. maijā pieņēma lēmumu nosūtīt Grieķijai 
argumentētu papildu atzinumu par nepareizu Direktīvas 92/51/EEK piemērošanu.

14. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2005. gada 6. jūlijā

Komisijai savā 2005. gada oktobra sanāksmē par pienākumu neizpildes procedūrām 
vajadzētu pieņemt lēmumu par to, vai Eiropas Kopienu Tiesā pret Grieķiju iesniegt prasību 
par nepareizu Direktīvas 92/51/EEK piemērošanu.

15. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2006. gada 12. maijā

Komisija savā 2005. gada 13. decembra sanāksmē pieņēma lēmumu par prasības iesniegšanu
Eiropas Kopienu Tiesā pret Grieķiju par nepareizu Direktīvas 92/51/EEK piemērošanu.

16. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 28. februārī

Grieķijas iestādes Direktīvu 92/51/EEK piemēro nepareizi attiecībā uz optiķa profesiju.

Komisija 2006. gada 8. februārī nosūtīja Eiropas Kopienu Tiesai pieteikumu saistībā ar 
virsrakstā minēto lūgumrakstu. 
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