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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia 793/1999, prezentată de domnul Harris Synodinos, de naţionalitate elenă, în 
numele domnului Markatos, privind refuzul autorităţilor elene competente de a acorda 
licenţa pentru exercitarea profesiei de optician opticienilor care au urmat studiile în 
Italia.

1. Rezumatul petiţiei 

Petiţionarul a urmat studii de optician şi de optometrician în Italia. În anul 1995, ministerul
grec al sănătăţii i-a respins cererea pe care a depus-o în vederea obţinerii licenţei pentru 
exercitarea profesiei de optician; o a doua şi a treia cerere fiind, de asemenea, respinse, 
petiţionarul a intentat un recurs pe lângă Consiliul de Stat al Greciei, unde a obţinut câştig de 
cauză. Petiţionarul şi-a reiterat solicitarea, care a fost din nou respinsă, de această dată pe 
motivul că studiile sale nu sunt incluse în sfera de aplicare a Directivei nr. 89/48/CEE. 
Directiva nr. 92/51/CEE fiind transpusă în legislaţia greacă în anul 1998, un an mai târziu 
consiliul pentru echivalarea profesională a diplomelor de studii şi de formare nu era constituit 
încă. Petiţionarul solicită intervenţia Parlamentului European în vederea aplicării imediate a 
Directivei nr. 92/51/CEE în Grecia.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 7 martie 2000. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 mai 2000. 

Comisia este informată în legătură cu dificultăţile întâmpinate de către petiţionari în vederea 
exercitării profesiei de optician în Grecia. La 6 martie 2000, aceasta a adresat Greciei o 
scrisoare de somaţie pentru neaplicarea Directivei nr. 92/51/CEE în cazul unei serii de 
profesii printre care şi profesia de optician. Dacă răspunsul furnizat de Grecia nu este 
satisfăcător sau în cazul în care aceasta nu răspunde în termenul prevăzut, Comisia îşi rezervă
dreptul de a trece la etapa următoare a procedurii, şi anume de a adresa Greciei aviz motivat.
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4. Comunicarea suplimentară a Comisiei, primită la 3 octombrie 2000

Din informaţiile de care serviciile Comisiei dispun, reiese faptul că Directiva nr. 92/51/CEE 
nu este întotdeauna aplicată corect în Grecia. Prin urmare, Comisia îşi rezervă dreptul de a 
trece la etapa următoare a procedurii, şi anume de a adresa Greciei aviz motivat. Aceasta va 
lua poziţie în foarte scurt timp.

5. Comunicarea suplimentară a Comisiei, primită la 6 februarie 2001:

La 21.12.2000, Comisia a decis să adreseze Greciei un aviz motivat pentru neaplicarea 
Directivei nr. 92/51/CEE în cazul unei serii de profesii printre care şi profesia de optician. În 
cazul în care Grecia nu se conformează în termenul stabilit, Comisia îşi rezervă dreptul de a 
introduce un recurs împotriva Greciei la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene.

6. Confirmarea scrisă a informaţiilor furnizate pe cale verbală de către Comisie cu 
ocazia reuniunii din 18-20 iunie 2001, primită la 28 iunie 2001:

La 24.01.2001, Comisia a adresat Greciei un aviz motivat pentru neaplicarea Directivei nr. 
92/51/CEE în cazul unei serii de profesii printre care şi profesia de optician. Decizia de 
sesizare a Curţii de Justiţie împotriva Greciei este în curs de examinare.

7. Comunicarea suplimentară a Comisiei, primită la 28 septembrie 2001

La 18.07.2001, Comisia a decis să introducă un recurs împotriva Greciei la Curtea de Justiţie
a Comunităţilor Europene pentru neaplicarea Directivei nr. 92/51/CEE în cazul unei serii de 
profesii printre care şi profesia de optician.  

8. Comunicarea suplimentară a Comisiei, primită la 17 septembrie 2002

La 18.07.2001, Comisia a decis să introducă un recurs împotriva Greciei la Curtea de Justiţie 
a Comunităţilor Europene. Apoi, autorităţile elene au adresat Comisiei o scrisoare în care 
furnizau o serie de informaţii suplimentare în legătură cu dosarul.  După analizarea acestei 
scrisori, Comisia a considerat că este necesar să precizeze una dintre obiecţiunile adresate 
Greciei. 

La 27.06.2002, Comisia a anulat decizia de sesizare şi a adresat Greciei un aviz motivat
suplimentar pentru neaplicarea Directivei nr. 92/51/CEE în cazul unei serii de profesii printre 
care şi profesia de optician. Dacă răspunsul furnizat de Grecia nu este satisfăcător sau în cazul 
în care aceasta nu răspunde în termenul prevăzut, Comisia îşi rezervă dreptul de a introduce 
un recurs împotriva Greciei la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene.

9. Comunicarea suplimentară a Comisiei, primită la 10 februarie 2003

Autorităţile elene au răspuns avizului motivat suplimentar al Comisiei prin scrisoarea din 4 
septembrie 2002. În prezent, Comisia analizează acest răspuns înainte de a decide continuarea 
sau întreruperea procedurii. 
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Comisia a trimis o scrisoare petiţionarului în luna decembrie 2002 pentru a-l informa asupra 
stării procedurii şi pentru a-l întreba dacă a fost luată o hotărâre în cazul domnului Kaltsidis.

10. Comunicarea suplimentară a Comisiei, primită la 16 iunie 2003

Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiţie împotriva Greciei în legătură cu refuzul acesteia 
de a recunoaşte anumite diplome în conformitate cu Directiva nr. 92/51/CEE privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale.

Ca urmare a acţiunii Comisiei în cadrul acestei proceduri, Grecia a adoptat măsurile de 
aplicare care lipseau din decretul prezidenţial nr. 231/98 care a transpus în legislaţia greacă 
directiva în cauză. Organismul competent pentru soluţionarea cererilor pentru recunoaşterea 
profesională (SEATEK) a fost constituit şi a intrat în funcţiune în toate scopurile.

Cu toate acestea, cererile pentru recunoaşterea profesională nu au făcut obiectul unei decizii 
în conformitate cu dreptul comunitar; în special, Grecia refuză să recunoască diplomele de 
optician obţinute de către cetăţenii săi pe teritoriul său, dar eliberate de instituţii care oferă în 
franciză formări în alte state membre.

Totuşi, se pare că situaţia opticienilor care au efectuat cursurile de formare în Italia, cum este 
şi cazul domnului Kaltsidis, sunt în curs de soluţionare.

Cu ocazia unui nou contact neformal, autorităţile elene au indicat Comisiei că SEATEK a 
exprimat un aviz favorabil în ceea ce priveşte recunoaşterea diplomei de optician a domnului
Kaltsidis, sub rezerva aplicării unei măsuri de compensare în temeiul articolului 4 din 
Directiva nr. 92/51/CEE.

Ca răspuns la scrisoarea Comisiei, la 11 ianuarie 2003, domnul Synodinos a informat Comisia 
că diploma domnului Kaltsidis nu a fost încă recunoscută de către autorităţile naţionale
competente (Ministrul Sănătăţii şi SEATEK).

În consecinţă, la 24 aprilie 2003, Comisia a scris autorităţilor elene pentru a verifica în mod 
formal evoluţia cazului domnului Kaltsidis, precum şi al altor opticieni care se aflau în aceeaşi 
situaţie. Comisia va informa petiţionarul în legătură cu răspunsul autorităţilor elene.

11. Comunicarea suplimentară a Comisiei, primită la 21 octombrie 2003

La 24 aprilie 2003, Comisia a scris autorităţilor elene pentru a verifica evoluţia cazului 
domnului Kaltsidis, precum şi al altor opticieni care se aflau în aceeaşi situaţie.  Autorităţile 
elene au răspuns prin scrisorile din 26.05.2003 şi 11.07.2003.  Din aceste corespondenţe 
reiese faptul că domnul Kaltsidis şi alţi doi reclamanţi vor obţine recunoaşterea diplomelor 
lor cu condiţia ca aceştia să efectueze un stagiu de adaptare cu o durată de un an.

Domnul Kaltsidis ne-a transmis o copie a deciziei luate de autorităţile elene în legătură cu 
cazul său. Citind această decizie, constatăm că autorităţile elene nu au menţionat în nici un 
moment diferenţele substanţiale între formarea efectuată de somnul Kaltsidis şi formarea 
greacă. Or, în conformitate cu articolul 4 din Directiva nr. 92/51/CEE, numai cu această 
condiţie autorităţile elene aveau dreptul de a-i impune efectuarea unui stagiu de adaptare sau a 
unui test de aptitudini. În plus, în virtutea aceluiaşi articol, autorităţile elene aveau obligaţia de 
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a-l lăsa să aleagă între efectuarea testului şi stagiu, ceea ce nu au făcut, deoarece i s-a impus 
efectuarea stagiului. Prin urmare, autorităţile elene nu s-au conformat articolului 4 din 
Directiva nr. 92/51/CEE. Comisia va lua în scurt timp o decizie privind trimiterea unui nou 
aviz motivat suplimentar Greciei în vederea obţinerii observaţiilor autorităţilor elene în 
legătură cu acest aspect.

12. Comunicarea suplimentară a Comisiei, primită la 19 mai 2004

În comunicarea sa precedentă, Comisia a indicat Parlamentului că se va pronunţa în scurt timp 
asupra trimiterii unui nou aviz motivat suplimentar Greciei. Această decizie a trebuit amânată 
deoarece s-au primit noi plângeri care au trebuit analizate. Comisia a trebuit să se pronunţe în 
legătură cu trimiterea unui aviz motivat suplimentar cu ocazia reuniunii sale din data de 
29.04.2004.

13. Comunicarea suplimentară a Comisiei, primită la 1 februarie 2005

La 07.05.2004, Comisia Comunităţilor Europene a decis să adreseze Greciei un aviz motivat
suplimentar pentru aplicarea necorespunzătoare a Directivei nr. 92/51/CEE.

14. Comunicarea suplimentară a Comisiei, primită la 6 iulie 2005

Cu ocazia reuniunii sale din luna octombrie 2005 având ca obiect procedurile de infracţiune, 
Comisia a trebuit să decidă dacă va introduce sau nu un recurs împotriva Greciei la Curtea de 
Justiţie a Comunităţilor Europene pentru aplicarea necorespunzătoare a Directivei nr. 
92/51/CEE.

15. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 12 mai 2006.

Cu ocazia reuniunii sale din 13.12.2005, Comisia a decis să introducă un recurs împotriva 
Greciei la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene pentru aplicarea necorespunzătoare a 
Directivei nr. 92/51/CEE.

16. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 28 februarie 2007.

Autorităţile elene nu aplică în mod corespunzător Directiva nr. 92/51/CEE în ceea ce 
priveşte profesia de optician.

La 8 februarie 2006, Comisia a trimis Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene solicitarea 
în cadrul petiţiei citate în cauză.


