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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 793/1999, ingediend door Harris Synodinos (Griekse nationaliteit), 
namens de heer D. Markatos, over de weigering van de bevoegde Griekse autoriteiten 
opticiens vergunning te verlenen voor het uitoefenen van hun beroep indien zij hun 
studie in Italië hebben gevolgd

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft in Italië voor opticien en optometrist gestudeerd. In 1995 verwierp de Griekse 
minister van Gezondheidszorg zijn verzoek om een vergunning te verkrijgen voor het 
uitoefenen van zijn beroep als opticien; nadat een tweede en derde verzoek ook waren 
verworpen, deed indiener een beroep op de Griekse Raad van State, waar hij in het gelijk 
werd gesteld. Hij herhaalde zijn verzoek, dat nogmaals verworpen werd, met de reden dat zijn 
studie niet paste binnen de werkingssfeer van richtlijn 89/48/EEG. Toen in 1998 richtlijn 
92/51/EEG in Griekse wetgeving was omgezet, was een jaar later nog altijd niet de Raad voor 
onderlinge erkenning van studie- en opleidingscertificaten opgericht. Indiener vraagt om 
tussenkomst van het Europees Parlement en om onmiddellijke toepassing van richtlijn 
92/51/EEG in Griekenland.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 maart 2003. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 mei 2000

De Commissie is op de hoogte van de problemen die indieners hebben ondervonden bij de 
uitoefening van het beroep van opticien in Griekenland. Op 6 maart 2000 heeft de Commissie 
Griekenland een schriftelijke aanmaning doen toekomen voor het niet toepassen van richtlijn 
92/51/EEG op een bepaald aantal beroepen, waaronder dat van opticien. Indien het door 
Griekenland aangevoerd antwoord niet bevredigend is of indien niet binnen de vereiste 
termijn wordt geantwoord, behoudt de Commissie zich het recht voor om over te gaan tot de 
volgende fase van de procedure, namelijk Griekenland een met redenen omkleed advies doen 
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toekomen.

4. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 3 oktober 2000

Uit informatie waarover de Commissiediensten beschikken, blijkt dat richtlijn 92/51/EEG in 
Griekenland nog steeds niet juist wordt toegepast. Derhalve behoudt de Commissie zich het 
recht voor naar de volgende etappe van de procedure over te gaan, namelijk om Griekenland 
een met redenen omkleed advies te doen toekomen. Zij zal zeer spoedig haar standpunt 
uitbrengen.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 februari 2001

Op 21 december 2000 heeft de Commissie besloten aan Griekenland een met redenen 
omkleed advies te doen toekomen wegens niet toepassing van richtlijn 92/51/EEG op een 
aantal beroepen, onder meer het beroep van opticien. Indien Griekenland zich niet binnen de 
voorgeschreven termijn aan de regeling conformeert, behoudt de Commissie zich het recht 
voor om tegen Griekenland beroep in te stellen bij het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen.

6. Schriftelijke bevestiging, ontvangen op 28 juni 2001, van de informatie die door de 
Commissie mondeling werd verstrekt op de vergadering van 18-20 juni 2001:

Op 24 januari 2001 heeft de Commissie een aanmaning aan Griekenland verzonden wegens 
niet-toepassing van richtlijn 92/51/EEG inzake een aantal beroepen, waaronder dat van 
opticien. Onderzocht wordt of Griekenland hiervoor voor het Hof van Justitie moet worden 
gedaagd.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 september 2001

De Commissie heeft op 18 juli 2001 besloten bij het Hof van Justitie van de EG een procedure 
tegen Griekenland in te leiden wegens niet toepassing van richtlijn 92/51/EEG op een aantal 
beroepen, zoals het beroep van opticien.

8. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 september 2002

Op 18 juli 2001 besloot de Commissie een klacht in te dienen tegen Griekenland voor het Hof 
van Justitie van de EG. Daarop hebben de Griekse autoriteiten de Commissie een schrijven 
doen toekomen met een aantal aanvullende gegevens over deze kwestie. Op grond van deze 
brief heeft de Commissie het noodzakelijk geacht een van de klachten tegen Griekenland 
nader uiteen te zetten.

Op 27 juni 2002 heeft de Commissie de klacht tegen Griekenland ingetrokken en Griekenland 
een aanvullende aanmaning gezonden wegens niet-toepassing van richtlijn 92/51/EEG op een 
aantal beroepen, waaronder dat van opticien. Mocht het antwoord van de Griekse overheid 
onbevredigend zijn of niet binnen de gestelde termijn worden gegeven, dan behoudt de 
Commissie zich het recht voor om een procedure tegen Griekenland in te leiden voor het Hof 
van Justitie van de EG.
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9. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 10 februari 2003

De Griekse autoriteiten hebben schriftelijk d.d. 4 september 2002 gereageerd op de 
aanvullende met redenen omklede aanmaning van de Commissie. De Commissie buigt zich 
momenteel over deze reactie voordat zij besluit de procedure al dan niet voort te zetten.

De Commissie heeft in december 2002 de rekwestrant geschreven met informatie over de 
stand van de procedure en hem tevens gevraagd of er in de zaak Kaltsidis inmiddels een 
besluit was genomen.

10. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 16 juni 2003

De Commissie heeft besloten Griekenland voor het Hof van Justitie te dagen omdat 
Griekenland geweigerd heeft bepaalde diploma's te erkennen die vallen onder richtlijn 
92/51/EEG inzake de erkenning van beroepskwalificaties.

Naar aanleiding van de stappen die de Commissie in het kader van deze procedure heeft 
genomen heeft Griekenland de maatregelen die in het presidentieel besluit 231/98 ontbraken 
alsnog ingevoerd zodat de bewuste richtlijn in het Griekse recht is omgezet. Er is een orgaan 
in het leven geroepen (SEATEK) dat de verzoeken om erkenning van beroepskwalificaties 
behandelt en dit orgaan is inmiddels operationeel.

Desalniettemin waren de besluiten die over de erkenningsverzoeken zijn genomen niet altijd 
in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht. Zo heeft Griekenland met name altijd 
geweigerd het opticiendiploma te erkennen dat zijn eigen ingezetenen hadden behaald bij 
instellingen die zich weliswaar in Griekenland bevinden maar die met vergunning van 
instellingen uit andere lidstaten bepaalde opleidingen verzorgen.

Desalniettemin ziet het er niet naar uit dat er voor opticiens die hun opleiding in Italië hebben 
genoten, zoals de heer Kaltsidis, nu een oplossing zal worden gevonden.

Bij een recent informeel contact hebben de Griekse autoriteiten de Commissie erop gewezen 
dat de SEATEK bereid is het opticiendiploma van de heer Kaltsidis te erkennen als een 
compensatiemaatregel in de zin van artikel 4 van richtlijn 92/51/EEG wordt toegepast.

In antwoord op de brief van de Commissie heeft de heer Synodinos de Commissie op 
11 januari 2003 laten weten dat het diploma van de heer Kaltsidis nog niet door de bevoegde 
nationale autoriteiten was erkend (minister van Volksgezondheid en SEATEK).

Op 24 april 2003 heeft de Commissie de Griekse autoriteiten dan ook aangeschreven om na te 
gaan hoe het nu staat met het geval van de heer Kaltsidis en de andere opticiens die zich in 
dezelfde situatie bevinden. De Commissie zal de indiener van het verzoekschrift op de hoogte 
houden van het antwoord van de Griekse autoriteiten.

11. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2003

Op 24 april 2003 heeft de Commissie geschreven naar de Griekse overheid om na te gaan hoe 
het staat met het geval van de heer Kaltsidis en de andere opticiens die zich in dezelfde 
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situatie bevinden. De Griekse overheid heeft een schriftelijk antwoord gestuurd op 26.05.2003 
en 11.07.2003. Uit deze brieven blijkt dat de heer Kaltsidis en de twee andere indieners de 
erkenning van hun diploma hebben verkregen op voorwaarde dat zij een gedurende een jaar 
een aanpassingsstage volgen.

De heer Kaltsidis heeft ons een kopie gestuurd van het desbetreffende besluit van de Griekse 
overheid. Bij de lectuur van dit besluit moet worden vastgesteld dat de Griekse overheid op 
geen enkel moment verwijst naar substantiële verschillen tussen de opleiding die de heer 
Kaltsidis heeft gevolgd en de Griekse opleiding. Overeenkomstig artikel 4 van richtlijn 
92/51/EEG had de Griekse overheid alleen onder deze voorwaarde het recht de heer Kaltsidis 
te verplichten tot het volgen van een aanpassingsstage of het afleggen van een proeve van 
bekwaamheid. Bovendien was de Griekse overheid krachtens ditzelfde artikel verplicht hem 
de keuze te laten tussen de test en de stage, hetgeen zij niet heeft gedaan aangezien zij hem 
heeft verplicht tot het volgen van een stage. De Griekse overheid heeft dus artikel 4 van 
richtlijn 92/51/EEG niet nageleefd. De Commissie zal eerstdaags een besluit nemen over het 
sturen van een nieuw aanvullend met redenen omkleed advies om de opmerkingen van de 
Griekse overheid over dit punt te vernemen.

12. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 19 mei 2004

De Commissie had het Parlement in haar vorige mededeling medegedeeld dat zij zich 
binnenkort zou uitspreken over het sturen van een aanvullend met redenen omkleed advies 
aan Griekenland. Deze beslissing moest worden uitgesteld, omdat de Commissie nieuwe 
klachten heeft ontvangen die onderzocht moesten worden. De Commissie zou zich op haar 
vergadering van 29.4.2004 moeten uitspreken over het sturen van een aanvullend met redenen 
omkleed advies.

13. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 1 februari 2005

Op 7 mei 2004 heeft de Commissie aan Griekenland een aanvullende met redenen omklede 
aanmaning doen toekomen wegens onbevredigende naleving van richtlijn 92/51/EEG. 

14. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 6 juli 2005

Op haar vergadering over inbreukprocedures  in oktober 2005 zou de Commissie een besluit 
moeten nemen over de vraag of al dan niet tegen Griekenland een beroep moet worden 
ingesteld bij het Hof van Justitie van de EG wegens onjuiste toepassing van richtlijn 
92/51/EEG.

15. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 mei 2006

Op 31 december 2005 heeft de Commissie besloten tegen Griekenland een inbreukprocedure  
aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen wegens 
onjuiste tenuitvoerlegging van richtlijn 92/51/EEG.

16. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2007

De Griekse overheid past Richtlijn 92/51/EEG niet op correcte wijze toe op het beroep van 
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opticien.

Op 8 februari 2006 heeft de Commissie het verzoek in het kader van het genoemde 
verzoekschrift naar het Europees Hof van Justitie gestuurd.
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