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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0082/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk 
statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i Grækenland

1. Sammendrag

Andrageren, som har en juraeksamen og videregående uddannelse fra universitetet i Grenoble 
(Frankrig), anfører, at han, da han gik på universitetet, blev registreret hos det græske faglige 
studiecenter. Da han søgte at blive registreret hos Athens advokatforening, blev han pålagt at 
erhverve sig halvandet års praktisk erfaring (hvilket han gjorde) samt anerkendelse af sine 
kvalifikationer fra DIKATSA-anerkendelsesudvalget vedrørende kvalifikationsbeviser. Med 
henblik herpå krævede DIKATSA, at andrageren skulle tilvejebringe dokumentation for sit 
ophold i det pågældende land under sine studier (el, telefonregninger osv.). Dette er 
andrageren ude af stand til, eftersom han studerede ved det faglige studiecenter i Grækenland, 
som imidlertid er fuldt ud anerkendt af den franske regering og det franske 
undervisningsministerium. Endvidere er hans kvalifikationer, som det fremgår af nationale 
eksamensbeviser, blevet bekræftet af den offentlige anklagemyndighed ved appelretten i 
Grenoble, hvor universitetet er beliggende. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet 
om hjælp til at hindre DIKATSA i at modarbejde anerkendelsen af hans kvalifikationer, som 
han har erhvervet i udlandet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. september 2003). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 14. januar 2004

"Petros-Constantinos Evangelatos har en første grad og en mastergrad i jura udstedt af 
universitetet i Grenoble i Frankrig. Han opnåede disse kvalifikationer gennem et fagligt 
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studiecenter i Grækenland. Derefter fik han et års praktisk erfaring hos et advokatfirma i 
Grækenland. Andrageren klager over, at a) Athens advokatforening har krævet akademisk 
anerkendelse af hans kvalifikationer for at bevise, at de er ækvivalente med de relevante 
græske kvalifikationer, før han får lov til at tage den eksamen, der giver ham mulighed for at 
træde ind i advokaterhvervet, og at b) den græske myndighed, der har ansvaret for akademisk 
anerkendelse, DIKATSA, har nægtet at anerkende hans kvalifikationer med den begrundelse, 
at han ikke færdiggjorde en del af sit kursus på fransk område. Andrageren hævder, at begge 
beslutninger er i modstrid med direktiv 89/48/EØF, som etablerede en "generel ordning" for 
gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregående 
uddannelser.

Kommissionen ønsker at fremsætte følgende bemærkninger:

a) Krav vedrørende den akademiske anerkendelse af andragerens eksamensbevis som en 
forudsætning for at gå op til den eksamen, der giver ham adgang til advokaterhvervet 

Direktiv 89/48/EØF gælder kun for fuldt kvalificerede fagfolk. Kun indehavere af 
eksamensbeviser for erhvervsuddannelser, dvs. eksamensbeviser, der bekræfter, at deres 
indehavere er kvalificeret til at udøve et lovreguleret erhverv i deres oprindelsesmedlemsstater 
(jf. artikel 1, litra a), tredje led, i direktivet) er omfattet af dette direktiv. Det fremgår af de 
oplysninger, som andrageren har tilvejebragt, at han har de akademiske kvalifikationer, men 
ikke det certifikat, der er påkrævet for at arbejde som advokat i Frankrig, CAPA (certificat 
d'aptitude à la profession d'avocat). Andrageren er derfor ikke omfattet af den akademiske 
anerkendelse, som fastsættes i direktiv 89/48/EØF. Der er altså ikke tale om en overtrædelse 
af dette direktiv. 
Hvis andrageren imidlertid arbejder i Grækenland som advokatfuldmægtig og modtager 
betaling for denne aktivitet, er han berettiget til anerkendelse af sit eksamensbevis i 
overensstemmelse med bestemmelserne i EF-traktaten. I sin dom i Morgenbesser-sagen 
(C-313/01), hvor der blev anlagt sag mod Italien, afsagde Domstolen dom om, at det var 
uforeneligt med fællesskabsretten at kræve forudgående akademisk anerkendelse af 
eksamensbeviser i jura, der var erhvervet i andre medlemsstater, for adgangen til at blive 
advokatfuldmægtig. Domstolen fastslog, at når arbejde som advokatfuldmægtig involverede 
aktiviteter, der blev aflønnet, var de gældende principper dem, der var fastlagt ved 
Domstolens egen retspraksis på grundlag af artikel 39 og 43 i EF-traktaten. Ifølge disse 
principper skal de nationale myndigheder sammenligne den pågældende persons viden, som 
attesteret ved hans eller hendes kvalifikationer eller som erhvervet ved erhvervserfaring enten 
i oprindelsesmedlemsstaten eller i værtsmedlemsstaten, med den viden, der er påkrævet for at 
opnå et sådant eksamensbevis i henhold til den nationale lovgivning. Hvis denne 
sammenlignende undersøgelse viser, at den pågældende viden er ækvivalent, skal 
eksamensbeviset accepteres. Hvis den sammenlignende undersøgelse på den anden side blot 
viser en delvis ækvivalens, kan værtsmedlemsstaten kræve, at ansøgeren beviser, at han eller 
hun har erhvervet den viden, der mangler.

Med henblik på at færdiggøre ovennævnte analyse vil Kommissionen kræve yderligere 
oplysninger fra andrageren for at finde ud af, om betingelsen for akademisk anerkendelse 
skyldes den græske lovgivning i hans tilfælde, og om aktiviteten som advokatfuldmægtig er 
lønnet i Grækenland. 
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b) DIKATSA's afvisning af at anerkende andragerens eksamensbeviser i jura med den 
begrundelse, at han ikke havde færdiggjort en del af sit kursus i Frankrig

Kommissionen er blevet oplyst om, at de græske myndigheder nægter at anerkende 
eksamensbeviser udstedt i henhold til franchiseaftaler. Franchiseaftaler er aftaler mellem to 
uddannelsesinstitutioner i forskellige medlemsstater (A og B). Når studerende har gennemført 
en uddannelse i institutionen i medlemsstat B og bestået eksaminer, der svarer til de 
standarder, som gælder for institutionen i medlemsstat A, får de udstedt et eksamensbevis fra 
institutionen i medlemsstat A.

I sin dom i Neri-sagen af 13. november 2003 anså Domstolen i sagsanlægget mod Italien den 
manglende anerkendelse af eksamensbeviser fra andre medlemsstater med den begrundelse, at 
de var udstedt i henhold til en franchiseaftale, for at være i modstrid med EF-traktatens artikel 
43.

Kommissionen har indledt to traktatbrudssager mod Grækenland, hvori en af påstandene 
vedrører landets undladelse af at anerkende eksamensbeviser med den begrundelse, at de er 
udstedt i henhold til en franchiseaftale. Der er truffet beslutning om at indbringe sagen for 
Domstolen for en af sagernes vedkommende, og sagen skulle snart starte."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 19. oktober 2004

"Hvad angår kravet om akademisk anerkendelse af andragerens eksamensbevis, således at han 
er i stand til at tage den eksamen, der giver ham adgang til advokaterhvervet, har klageren 
sendt Kommissionen et sæt dokumenter, som også vedrører aflønningen af 
advokatfuldmægtige. Disse dokumenter behandles i øjeblikket i sammenhæng med en anden 
sag, som Kommissionen er blevet oplyst om, og for hvilken der er anmodet om yderligere 
oplysninger."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 28. februar 2007

I. Baggrund/sammendrag af de faktiske omstændigheder/historie

Andrageren gør gældende, at selv om han fik en jurauddannelse fra det franske universitet i 
Grenoble gennem et fagligt studiecenter i Grækenland, anerkender de græske myndigheder 
ikke hans uddannelse som værende ækvivalent og forhindrer ham derfor i at tage eksamen 
som praktiserende advokat i Grækenland. Han hævder også, at de græske myndigheder ikke 
anvender konklusionerne i Domstolens afgørelse i Morgenbesser-sagen (C-313/01) og gør 
tilladelsen til at tage eksamen som praktiserende advokat afhængig af akademisk anerkendelse 
af den krævede universitetsuddannelse.

I et brev af 26. april 2006 oplyste Kommissionen andrageren om de skridt, der er taget 
vedrørende spørgsmålet om franchiseeksamensbevis og lovdekret 3026/1954 (regler for 
advokater) og bad ham om at levere supplerende dokumentation for sine indlæg.

Kommissionen rapporterede om den seneste situation til Udvalget for Andragender på sit 
møde den 20. juni 2006.
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II. Kommissionens bemærkninger til andragerens argumenter

Hvad angår de to ovennævnte påstande, er den seneste situation følgende:

a) påstået manglende anvendelse af konklusionerne i afgørelsen i Morgenbesser-sagen:

Kommissionen undersøgte dette spørgsmål grundigt og konkluderer efter endelig at have 
modtaget et omfattende svar fra de græske myndigheder på sin supplerende åbningsskrivelse 
fra juli 2006, at de græske myndigheder ikke længere overtræder artikel 43 og 49 i EF-
traktaten. Hvad angår muligheden for at arbejde som advokatfuldmægtig, siges indehavere af 
en udenlandsk juraeksamen straks at blive inkluderet på listen over advokatfuldmægtige uden 
yderligere formaliteter (ingen kompensationsforanstaltninger for manglende viden inden for 
specifikke juridiske spørgsmål er påkrævet i henhold til national græsk lovgivning). Hvad 
angår tilladelsen til at tage den endelige eksamen som praktiserende advokat, har de græske 
myndigheder forklaret, at det system, der er arrangeret, gør det muligt at udføre en 
sammenlignende analyse af den advokatfuldmægtiges færdigheder og viden:

1) før der tages eksamen som praktiserende advokat, foretager DOATAP (national 
organisation til anerkendelse af eksamensbeviser) en sammenligning af fag, som den 
udenlandske indehaver af en juraeksamen studerede, med de fag, som en græsk studerende 
skal have studeret for at få en juraeksamen; DOATAP afholder derefter også eksamen i fag 
inden for jura, som i hovedtræk er forskellige i de respektive nationale jurasystemer (navnlig 
civilret, borgerlig retspleje og forfatningsret).

2) derefter følger vurderingen af de resterende kvalifikationer (uddannelsesperiode, 
uddannelseserfaring i udlandet osv.) foretaget af Athens advokatforening.

b) manglende anerkendelse af eksamensbeviser for jurauddannelse udstedt inden for 
studier på franchisegrundlag

I dette tilfælde er der tale om franchise mellem en fransk offentlig institution, universitetet i 
Grenoble, og en privat græsk uddannelsesinstitution (fagligt studiecenter). Ved ikke at 
anerkende andragerens jurauddannelse overtræder de græske myndigheder artikel 43 og 49 i
EF-traktaten.

Selv om Domstolen allerede har truffet en beslutning én gang om franchiseaftaler mellem to 
offentligt anerkendte uddannelsesinstitutioner (C-153/02, Neri, i 2003) og har erklæret, at 
manglende anerkendelse af eksamensbeviser udstedt på grundlag af sådanne aftaler af 
italienske myndigheder er en overtrædelse af artikel 43 i EF-traktaten, besluttede 
Kommissionen at anlægge sag mod Grækenland ved Domstolen den 4. juli 2005 (C-274/05), 
idet de fremsatte indsigelser er forskellige med hensyn til to aspekter. Kommissionen 
nedlagde påstand om, at Domstolen skulle erklære, at de græske myndigheder ved at undlade 
at anerkende eksamensbeviser (lærer- og ingeniøruddannelser) udstedt på franchisegrundlag 
(indgået mellem en af EU offentligt anerkendt uddannelsesinstitution og en privat græsk 
uddannelsesinstitution) overtræder direktiv 89/48/EØF.

III. Konklusion
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Kommissionen afventer Domstolens afgørelse i sag C-274/05, som vil afgøre, om de græske 
myndigheder er berettiget til at afvise eksamensbeviser udstedt på grundlag af en 
franchiseaftale indgået mellem en af EU offentligt anerkendt uddannelsesinstitution og en 
privat græsk uddannelsesinstitution."

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 7. marts 2008

"Kommissionen havde allerede forelagt adskillige meddelelser i forbindelse med dette 
andragende og rapporterede om den seneste situation til Udvalget for Andragender på dettes 
møde den 16. juli 2007.

Hvad angår de påståede overtrædelser af EU-lovgivningen, henviser Kommissionen til sit 
indlæg på Udvalget for Andragenders møde den 16. juli 2007. Her meddelte Kommissionen, 
at den havde besluttet at anlægge sag mod Grækenland ved Domstolen den 4. juli 2005 
(C-274/05) og anmode om, at Domstolen skulle erklære, at de græske myndigheder ved at 
undlade at anerkende eksamensbeviser (lærer- og ingeniøruddannelser) udstedt på 
franchisegrundlag (indgået mellem en af EU offentligt anerkendt uddannelsesinstitution og en 
privat græsk uddannelsesinstitution) overtræder direktiv 89/48/EØF.

Generaladvokatens fremsatte sit forslag til afgørelse vedrørende Kommissionens anmodning 
den 19. april 2007. Hvad angår spørgsmålet om franchiseeksamensbeviser tilsluttede han sig 
fuldt ud Kommissionens synspunkt og fandt, at Grækenland overtrådte direktiv 89/48/EØF 
ved at undlade at anerkende eksamensbeviser udstedt på franchisegrundlag af en kompetent 
myndighed i en medlemsstat.

Kommissionen afventer nu Domstolens afgørelse i sag C-274/05, som vil afgøre, om de 
græske myndigheder er berettiget til at afvise eksamensbeviser udstedt på grundlag af en 
franchiseaftale indgået mellem en af EU offentligt anerkendt uddannelsesinstitution og en 
privat græsk uddannelsesinstitution."

7. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. marts 2009

"Kommissionens yderligere bemærkninger til andragendet
Kommissionen anlagde sag mod Grækenland ved Domstolen den 4. juli 2005, C-274/05, for i 
flere tilfælde at have overtrådt bestemmelser i det tidligere direktiv 89/48/EØF1 om indførelse 
af en generel ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for 
erhvervskompetencegivende videregående uddannelser af mindst tre års varighed. Direktiv 
89/48/EØF er blevet erstattet af direktiv 2005/36/EF2 af 20. oktober 2007 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer.

Blandt de indsigelser, Kommissionen gjorde mod Grækenland, var den vigtigste for 
andrageren den manglende anerkendelse af eksamensbeviser, der er udstedt af kompetente 
                                               
1 Direktiv 89/48/EØF om indførelse af en generel ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for 
erhvervskompetencegivende videregående uddannelser af mindst tre års varighed (EFT L 19 af 24.1.1989, s. 16) 
og direktiv 92/51/EF om anden generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser til supplering af 
direktiv 89/48/EØF (EFT L 209 af 24.7.1992, s. 25).
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22).
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myndigheder i andre medlemsstater på grundlag af en franchiseaftale om uddannelse.

Domstolen afsagde dom i sagen den 23. oktober 2008. Grækenland mentes at have overtrådt 
fællesskabslovgivningen, da det ikke havde anerkendt eksamensbeviser, der var udstedt af 
kompetente myndigheder i andre medlemsstater, som følge af uddannelse leveret inden for en 
aftale, i henhold til hvilken uddannelse og erhvervsuddannelse leveret af en privat institution i 
Grækenland blev godkendt af disse myndigheder.

Domstolens begrundelser lød:

"[...] Det hører med til denne ordning, der på ingen måde foretager en harmonisering af de 
uddannelser, som giver adgang til lovregulerede erhverv, at det alene tilkommer de 
kompetente myndigheder, som udsteder eksamensbeviser, der giver en sådan adgang, at 
kontrollere, i lyset af de regler, som finder anvendelse inden for rammerne af deres 
erhvervsuddannelsessystem, om betingelserne for, at de kan udstedes, er opfyldt. I denne 
forbindelse bemærkes, at artikel 8, stk. 1, i direktiv 89/48 under alle omstændigheder 
forpligter værtsmedlemsstaten til at acceptere de attester og dokumenter, som de andre 
medlemsstaters kompetente myndigheder har udstedt, som bevis for, at betingelserne for 
anerkendelse af et eksamensbevis er opfyldt. Følgelig kan værtsmedlemsstaten ikke prøve 
grundlaget for sådanne dokumenters udstedelse, når den samtidig har mulighed for at
kontrollere, om betingelserne i artikel 1, litra a), i direktiv 89/48 er opfyldt, for så vidt som de 
ikke allerede må anses for opfyldt, henset til nævnte dokumenters ordlyd1."

"Eftersom eksamensbeviser, der attesterer uddannelser givet inden for rammerne af 
godkendelsesaftaler, kun udstedes af andre medlemsstaters kompetente myndigheder inden 
for rammerne af de regler, som finder anvendelse i deres respektive 
erhvervsuddannelsessystemer, kan sådanne eksamensbeviser desuden ikke i direktiv 89/48’s 
kontekst anses for at henhøre under det græske uddannelsessystem. Følgelig kan målet om at 
sikre et højt niveau for de græske universitetsuddannelser ikke bringes i fare af disse 
uddannelser, hvis kvalitet skal sikres af de andre medlemsstaters kompetente myndigheder, 
som udsteder eksamensbeviserne, der attesterer nævnte uddannelser2."

I henhold til standardproceduren sendte Kommissionen allerede en uge efter domsafsigelsen 
en officiel skrivelse til de græske myndigheder, hvori den bad dem informere Kommissionen 
om, hvilke konkrete foranstaltninger der ville blive truffet for at efterkomme afgørelsen.

Konklusion

Kommissionen vil informere andrageren om afgørelsen og foreslå ham at anke de græske 
anerkendelsesmyndigheders afgørelse, som afslog hans anerkendelsesanmodning, ved de 
nationale administrative organer eller domstole."

8. Kommissionens supplerende svar (REV. V), modtaget den 16. november 2011

"Andrageren har fået afvist at få anerkendt sit franske eksamensbevis i jura, som er udstedt i 
                                               
1 Dommens præmis 31.
2 Dommens præmis 40.
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henhold til en franchiseaftale, med henblik på at tage eksamen som praktiserende advokat i 
Athen og praktisere som sådan i Grækenland.

Andragerens franske eksamensbevis giver ikke adgang til advokaterhvervet i Frankrig. Derfor 
er han ikke fuldt ud kvalificeret i Frankrig til at virke som advokat. Han kan således ikke gøre 
direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer gældende eller 
påberåbe sig afgørelsen fra Domstolen i sag C-274/05, eftersom denne afgørelse alene 
vedrører anerkendelsen af eksamensbeviser udstedt i henhold til en franchiseaftale i 
overensstemmelse med direktiv 89/48/EØF (nu 2005/36/EF).

Den procedure, der anvendes i Grækenland i forbindelse med anerkendelsen af andragerens 
eksamensbevis, er fastsat i lov 3328/2005 om det nationale akademiske anerkendelses- og 
informationscenter og andre bestemmelser. Det organ, som har kompetence til at foretage 
denne anerkendelse, er, som andrageren angiver, DOATAP.

Men denne lov forbyder anerkendelsen af eksamensbeviser udstedt i henhold til 
franchiseaftaler. 

Kommissionens tjenestegrene har henledt de græske myndigheders opmærksomhed på dette 
forbud og har anmodet dem om at fjerne det. De græske myndigheder har til Kommissionen 
fremsendt et tekstudkast, som ifølge myndighederne sigter mod at opfylde denne anmodning. 
Efter en første analyse giver dette udkast anledning til en del spørgsmål. De græske 
myndigheder er den 20. oktober 2011 blevet anmodet om en nærmere præcisering.

Hvis de græske myndigheders svar ikke er tilfredsstillende, kan Kommissionen beslutte at 
sende en åbningsskrivelse til Grækenland."

9. Kommissionens svar (REV. VI), modtaget den 30. maj 2012

"Kommissionens tjenestegrene har ved brev af 20. oktober 2011 anmodet de græske 
myndigheder om forklaringer på tekstudkastets anvendelsesområde med henblik på at bringe 
deres lovgivning i overensstemmelse med fællesskabsreglerne, herunder at fjerne forbuddet 
mod at anerkende eksamensbeviser, der er udstedt i henhold til en franchiseaftale. Det skal 
understreges, at dette projekt ikke har til formål at ændre lov 3328/2005, hvor forbuddet mod 
at anerkende eksamensbeviser, der er udstedt i henhold til en franchiseaftale, er anført, men til 
at ændre det dekret, der gennemfører direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af faglige 
kvalifikationer. Målet er at udvide anvendelsesområdet af dette dekret for at medtage 
situationer, der ikke er omfattet af direktiv 2005/36/EF, således at disse situationer ikke 
længere underkastes proceduren efter lov 3328/2005, og navnlig forbuddet mod at anerkende 
eksamensbeviser, der er udstedt i henhold til en franchiseaftale. Men projektets 
anvendelsesområde synes kun delvist at ophæve forbuddet mod at anerkende 
eksamensbeviser, der er udstedt i henhold til en franchiseaftale.

De græske myndigheder har svaret på skrivelsen af 20. oktober 2011 med en e-mail af 
13. november 2011. Svaret mangler klarhed, og der er blevet anmodet om supplerende 
forklaringer pr. e-mail den 18. november 2011, hvortil de græske myndigheder har svaret med 
en e-mail af 28. november 2011.
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Parallelt hermed sendte Kommissionens tjenestegrene den 21. november 2011 de græske 
myndigheder en anmodning om oplysninger, som de græske myndigheder svarede på den 
23. december 2011. 

Svarene på de forskellige e-mails var ikke tilfredsstillende, og Kommissionens
tjenestegrene mødtes med de græske myndigheder den 27. januar 2012. Herefter er der 
blevet foretaget brevveksling. Men situationen synes ikke at have udviklet sig positivt. 
Derfor kan det ikke udelukkes, at Kommissionen beslutter at sende en åbningsskrivelse 
til Grækenland."

10. Kommissionens svar (REV. VII), modtaget den 27. november 2012

"Den 26. april 2012 sendte Kommissionen Grækenland en åbningsskrivelse, hvori den gjorde 
gældende, at lov 3328/2005 ikke var i overensstemmelse med reglerne i traktaten om 
erhvervsudøveres frie bevægelighed. Denne lov, som omhandler den akademiske 
anerkendelse af kvalifikationer, omfatter tillige deres anerkendelse på arbejdsmarkedet. Men 
denne lov forbyder anerkendelsen af eksamensbeviser udstedt i henhold til franchiseaftaler. 

De græske myndigheder har besvaret åbningsskrivelsen med en skrivelse af 12. september 
2012, som for øjeblikket er under behandling. De græske myndigheder har tillige sendt 
Kommissionen et nyt udkast til dekret, som sigter imod at udvide anvendelsesområdet af det 
dekret, der gennemfører direktiv 2005/36/EF i græsk ret. Målsætningen er at medtage 
situationer, som ikke er omfattet af direktiv 2005/36/EF, således at disse ikke længere vil 
falde ind under den procedure, der er fastlagt i lov 3328/2005, i særdeleshed forbuddet mod 
anerkendelse af eksamensbeviser udstedt i henhold til franchiseaftaler. Der vil blive anmodet 
om yderligere oplysninger fra de græske myndigheder og foretaget undersøgelser for at finde 
ud af, om andragerens situation er omfattet."

11. Kommissionens supplerende svar (REV. VIII), modtaget den 27. marts 2013

"Ved udgangen af 2012 vedtog de græske myndigheder en lov, der har til hensigt at bringe 
græsk lovgivning i overensstemmelse med reglerne i TEUF og især give mulighed for, at
eksamensbeviser udstedt i henhold til franchiseaftaler anerkendes, og at eksamensbeviser 
ligeledes anerkendes i de tilfælde, som ikke er omfattet af direktiv 2005/36/EF om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Denne lov er blevet sendt til 
Kommissionens tjenestegrene i slutningen af januar 2013. Kommissionens tjenestegrene er i 
øjeblikket ved at undersøge den med henblik på at kontrollere, om den kan afslutte 
traktatbrudsproceduren."

12. Kommissionens supplerende svar (REV. IX), modtaget den 31. maj 2013

"Ved udgangen af 2012 vedtog de græske myndigheder en lov, der har til hensigt at bringe 
græsk lovgivning i overensstemmelse med reglerne i TEUF og især give mulighed for, at 
eksamensbeviser udstedt i henhold til franchiseaftaler anerkendes, og at eksamensbeviser 
ligeledes anerkendes i de tilfælde, som ikke er omfattet af direktiv 2005/36/EF om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.  Denne lov er blevet sendt til 
Kommissionens tjenestegrene i slutningen af januar 2013. Efter at have undersøgt loven
mener Kommissionens tjenestegrene, at den er tilfredsstillende. Andrageren skulle på 
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grundlag af denne lov ikke blive nægtet anerkendelse af sit eksamensbevis med den 
begrundelse, at det er udstedt i henhold til en franchiseaftale. Kommissionens tjenestegrene 
vil foreslå, at den igangværende traktatbrudssag henlægges."


