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Tárgy: A Petros-Konstantinos Evangelatou, görög állampolgár által benyújtott 
82/2003 sz. petíció a képesítések Görögországban történő elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának jogi diplomája van, ezenkívül a Grenoble-i egyetemen 
(Franciaország) további posztgraduális képesítéseket is szerzett. Erre az egyetemre egy 
görögországi szabadegyetem közvetítésével iratkozott be. Amikor felvételét kérte az athéni 
ügyvédi kamaránál, azon kívül, hogy 18 hónapos bojtári időszakot kértek tőle (amit letöltött), 
azt kérték, hogy honosíttassa végzettségeit a DIKATSA-nál [Külföldön szerzett 
végzettségeket honosító egyetemközi központ]. A diplomák honosításához a DIKATSA 
szintén különböző dokumentumok benyújtását kérte annak igazolására, hogy a kérelmező az 
érintett államban tartózkodott a tanulmányai időtartamára (villany-, telefonszámlák, stb.). A 
petíció benyújtója nem rendelkezik ezekkel a dokumentumokkal, mert tanulmányai 
Görögországban zajlottak a szabadegyetemen, amelyet a francia állam és a francia 
oktatásügyi minisztérium teljes jogú felsőfokú képzésnek ismer el, és amely által kiadott 
diplomák nemzeti végzettségek oklevelei, amelyeket a Grenoble-i fellebbviteli bíróság 
főügyészi hivatala láttamozott, amely egyben a fenti egyetem székhelye is. A petíció 
benyújtója kéri az Európai Parlament beavatkozását, hogy a DIKATSA ne akadályozza többet 
a külföldön megszerzett szakképesítések elismerését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2003. szeptember 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2004. január 14.
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Evangelatos úrnak olyan jogi diplomája és doktorátusa van, amelyet a Grenoble-i egyetem 
állított ki Franciaországban. Ezeket a diplomákat egy görögországi székhelyű 
szabadegyetemen szerezte meg. Ezután egyéves ügyvédbojtári gyakorlatot töltött le egy 
ügyvédi irodában, Görögországban. A petíció benyújtójának panasza arra terjed ki, hogy a) az 
athéni ügyvédi kamara kérte tőle, hogy diplomáit az akadémia a megfelelő görög diplomákkal 
egyenértékűnek ismerje el, mielőtt az ügyvédi vizsga letételét engedélyezték volna a számára, 
és b) az akadémiai elismerésre illetékes görög hatóság (DIKATSA) visszautasította a 
diplomák elismerését azon az alapon, hogy tanulmányainak egy részét nem francia területen 
végezte. A petíció benyújtója állítása szerint mindkét döntés ellentétes a 89/48/EGK 
irányelvvel, amely bevezetett egy „általános rendszert” a felsőoktatási szakmai képzés 
lezárására kiadott diplomák elismerésére.

A petícióra a Bizottság az alábbi észrevételeket teszi:

a) A petíció benyújtója diplomáját illetően akadémiai elismerés követelése az ügyvédi 
vizsga letételéhez 

A 89/48/EGK irányelv csak a teljes felsőfokú végzettségű minősített szakemberekre 
alkalmazható. Csak a szakképzettséget adó diplomák tulajdonosai – azaz akinek a diplomája 
azt tanúsítja, hogy az illető a származási tagállamában jogosult a szabályozott körbe tartozó 
szakmáját gyakorolni (lásd az Irányelvben az 1. cikk a) pont, harmadik francia bekezdést) –
részére kedvező az irányelv. A petíció benyújtója által szolgáltatott információ szerint neki 
akadémiai diplomái vannak, de nem rendelkezik az ügyvédi alkalmassági bizonyítvánnyal 
(CAPA), azzal a diplomával, melyet az ügyvédi szakma gyakorlásához megkövetelnek 
Franciaországban. Ezért nem ismerhető el a szakképzettsége a 89/48/EGK. sz. Irányelvben 
foglaltak szerint. Tehát nem sértették meg az irányelv rendelkezéseit. 

Azonban, mivel a petíció benyújtója Görögországban dolgozik ügyvédbojtári minőségben, és 
ebből a tevékenységből jövedelme származik, az EU-Szerződés rendelkezéseit kielégítő 
diplomája elismerhető. A Morgenbesser ügyben (C-313/01) meghozott ítéletben, amely 
elmarasztalta Olaszországot, a Bíróság összeegyeztethetetlennek minősítette a közösségi 
joggal, hogy az ügyvédbojtári gyakorlat tevékenységére történő felvételhez a más tagállamban 
megszerzett jogi diplomákat előzetes akadémiai elismeréshez kötötték. A Bíróság 
megállapította, hogy amikor az ügyvédbojtári tevékenység jövedelmet hozó tevékenységgel 
jár együtt, a rá hatályos alapelvek a saját joghatóságát megalapozó EK-Szerződés 39. és 43. 
cikkeiből vezetendők le. Ezen alapelvek szerint, a nemzeti hatóságok kötelesek 
összehasonlítani az érdekelt ismereteit, melyet minősítései igazolnak, vagy a szakmai 
gyakorlata során szerzett meg, akár abban az államban, ahonnan érkezett, akár a befogadó 
Államban, a nemzeti törvény szerint megkívánt diplomával igazoltan. Ha az összehasonlító 
vizsgálat kimutatja, hogy az ismeretek egyenértékűek, a diplomát el kell ismerni. Ha ezzel 
szemben a vizsgálat azt mutatja ki, hogy az egyezés csak részleges, a befogadó állam 
megkövetelheti, hogy az érintett mutassa ki, hogy megszerezte a hiányzó tudásanyagot.
A fenti elemzés kiegészítésére a Bizottság kiegészítő információt fog kérni a petíció 
benyújtójától, hogy megtudja, hogy különösen az akadémiai elismerés követelményét az ő 
esetében a görög törvényből vezették-e le, és hogy az ügyvédbojtári gyakorlat fizetett 
tevékenység-e Görögországban. 

b) A DIKATSA részéről a petíció benyújtója jogi diplomája elismerésének elutasítása azon 
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az alapon, hogy tanulmányai egy részét sem végezte Franciaországban

A Bizottság előtt ismeretes, hogy a görög hatóságok elutasítják a mentességi (társegyetemi) 
megállapodások keretében kiadott diplomák elismerését. A mentességi megállapodás lényege 
egy A tagállamban székelő oktatási intézmény és egy B tagállamban székelő oktatási 
intézménye között megkötött olyan megállapodás, mely szerint, ha valaki a tanulmányait a B 
tagállamban levő létesítményben végezte el és a sikeres vizsgái kielégítik az A tagállamban 
székelő létesítmény előírásait, a hallgató részére kiadják a diplomát az A tagállamban székelő 
létesítményben.

A Bíróság a Neri ügyben 2003.11.13-án kimondott ítéletében elmarasztalta Olaszországot és 
az EK-Szerződés 43. cikkébe ütközőnek mondta ki a más tagállamok által kiadott diplomák 
elismerésének elutasítását azon az alapon, hogy mentességgel lettek kiadva.

A Bizottság két szabálysértési eljárást indított Görögország ellen, amelyek közül az egyik 
vádpont az, hogy a diplomák elismerését elutasítják azon az alapon, hogy mentességgel lettek 
kiadva. Az egyik eljárásban elrendelték a végrehajtást; ez rövidesen meg is történik.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2004. október 19.

Ami a petíció benyújtója diplomájának akadémiai elismerése követelményét illeti az ügyvédi 
vizsgán való részvételhez, a Bizottság kiegészítő információt kapott a panaszostól, amely az 
ügyvédbojtári gyakorlat alatti fizetésre vonatkozik. Ezt a dokumentációt vizsgálják egy másik 
esettel összefüggésben is, amely a Bizottság tudomására jutott, és amelyhez kiegészítő 
információt kértek.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2007. február 28.

I. Háttér/A tények összegzése/Előzmények

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a görög hatóságok annak ellenére nem ismerik el 
egyenértékűnek a diplomáját, hogy a franciaországi Grenoble-i egyetemen egy görögországi 
szabad oktatási központ közvetítésével jogi diplomát szerzett, és ezért megakadályozzák 
abban, hogy Görögországban jogi szakvizsgát tegyen. Azt is állítja, hogy a görög hatóságok 
nem alkalmazzák az EB Morgenbesser ügyben (C-313/01) hozott döntését, és a szakvizsga 
letételének engedélyezését a szükséges egyetemi oklevél tanulmányi célú elismeréséhez kötik.

A Bizottság a 2006.4.26-i levelében tájékoztatta a petíció benyújtóját a mentesség alapján 
kiadott diplomák kérdésével és a 3026/1954. sz. törvényrendelettel (ügyvédi kódex) 
kapcsolatban tett intézkedésekről, és arra kérte, hogy kérelmének igazolására szolgáljon 
további bizonyítékokkal.

A Bizottság a 2006.6.20-i ülésén számolt be a legújabb fejleményekről a Petíciós 
Bizottságnak.

II. A Bizottság észrevételei a petíció állításaival kapcsolatban

A fenti két állítást illetően a legújabb fejlemények a következők:
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a) a Morgenbesser döntés következtetései alkalmazásának állítólagos elmulasztása:

a Bizottság alaposan megvizsgálta ezt a kérdést, és miután végül megkapta a görög hatóságok 
átfogó válaszát a 2006 júliusában küldött kiegészítő felszólító levelére, megállapítja, hogy a 
görög hatóságok már nem sértik az EKSz 43. és 49. cikkét. Az ügyvédbojtárként történő 
munkavégzés lehetőségét illetően a külföldi jogi diplomával rendelkezőket a tájékoztatás 
szerint további alakiságok nélkül azonnal felveszik az ügyvédbojtárok listájára (a görög 
nemzeti jog semmilyen kompenzáló intézkedést nem ír elő a meghatározott jogi kérdésekkel 
kapcsolatos ismeretek hiánya miatt). A végleges szakvizsga letételére vonatkozó engedélyt 
illetően a görög hatóságok azt a tájékoztatást adták, hogy a bevezetett rendszer lehetővé teszi 
az ügyvédbojtárok képességeinek és ismereteinek átfogó összehasonlító elemzését:
1) a szakvizsga letétele előtt a DOATAP elvégzi a külföldi jogi diploma birtokosa által tanult 
tárgyak és a görög diákok által a jogi diploma megszerzése érdekében elsajátítandó tárgyak 
összehasonlítását; a DOATAP ezt követően megszervezi a vizsgákat azokból a jogi 
tárgyakból, amelyek a különböző nemzeti jogrendszerekben nagyrészt eltérnek (polgári jog, 
polgári eljárás, alkotmányjog);
2) ezután következik az egyéb feltételek értékelése (képzési idő, külföldi képzési gyakorlat 
stb.), amit az athéni szakvizsgabizottság végez.

b) a mentességi megállapodások alapján folytatott tanulmányok keretében kiadott jogi 
diplomák elismerésének elutasítása

A jelen esetben egy francia állami intézmény, a Grenoble-i Egyetem, valamint egy görög 
oktatási magánintézmény (szabad oktatási központ) közötti mentességi megállapodás. Azzal, 
hogy nem ismerik el a petíció benyújtójának jogi diplomáját, a görög hatóságok megsértik az 
EKSz. 43. és 49. cikkét.

Bár az EB egyszer már határozatot hozott a két államilag elismert oktatási intézmény között 
kötött mentességi megállapodásokról (C-209/01, Neri, 2003-ban), és kijelentette, hogy az 
ilyen megállapodások alapján kiadott diplomák elismerésének megtagadásával az olasz 
hatóságok megsértik az EKSz. 43. cikkét, a Bizottság 2005. július 4-én úgy határozott, hogy 
Görögország ellen eljárást indít az EB előtt (C-274/05), mivel a felhozott kifogások két 
szempontból különböznek: a Bizottság kérte, hogy az EB jelentse ki, hogy a mentesség (egy 
EU-tagállam államilag elismert oktatási intézménye és egy görög oktatási magánintézmény 
közötti megállapodás) alapján kiadott diplomák (tanári és mérnöki diplomák) elismerésének 
elutasításával a görög hatóságok sértik a 89/48/EGK irányelvet.

III. Következtetések

A Bizottság az Európai Bíróság döntésére vár a C-2005/247. sz. ügyben, amely majd 
meghatározza, hogy joguk van-e a görög hatóságoknak ahhoz, hogy elutasítsák az államilag 
elismert uniós oktatási intézmények és görög oktatási magánintézmények között létrejött 
mentességi megállapodás alapján kiadott diplomákat.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. március 7.

A Bizottság már több választ is adott e petícióval kapcsolatban és az ügy legújabb 
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fejleményeiről a Petíciós Bizottság 2007. július 16-i ülésén nyújtott tájékoztatást.

Ami az uniós jog állítólagos megsértését illeti, a Bizottság emlékeztet a Petíciós Bizottság 
2007. július 16-i ülésén tett közbelépésére: a Bizottság 2007. július 4-én úgy határozott, hogy 
keresetet nyújt be Görögország ellen az Európai Bíróságnak (C-274/05), amelyben felkéri a 
Bíróságot annak kijelentésére, hogy a mentesség (egy EU-tagállam államilag elismert oktatási 
intézménye és egy görög oktatási magánintézmény közötti megállapodás) alapján kiadott 
képesítések (tanári és mérnöki diplomák) elismerésének elutasításával a görög hatóságok 
sértik a 89/48/EGK irányelvet.

A főtanácsnok 2007. április 19-én adott tájékoztatást a Bizottság kérelmével kapcsolatban 
levont következtetéseiről. A mentességi alapon kiadott diplomák kérdésében teljes mértékben 
támogatta a Bizottság véleményét és úgy vélte, hogy Görögország megsértette a 89/48/EGK 
irányelvet azáltal, hogy nem ismerte el egy tagállam illetékes hatósága által a mentességi 
megállapodás alapján kiadott diplomákat.

A Bizottság jelenleg az Európai Bíróság C-274/05 ügyben hozott döntésére vár, amely 
eldönti, hogy a görög hatóságoknak jogukban áll-e egy EU-tagállam államilag elismert 
oktatási intézménye és egy görög oktatási magánintézmény közötti mentességi megállapodás 
alapján kiadott diplomákat elutasítani.

7. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. március 20.

A Bizottság kiegészítő észrevételei a petícióval kapcsolatban
A Bizottság 2005. július 4-én eljárást indított (C-274/05 sz. ügy) az Európai Bíróságon a 
Görögország ellen, mivel az több alkalommal is megértette a legalább hároméves szakoktatást 
és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének általános rendszeréről szóló, ma már 
nem hatályos 89/48/EGK irányelvet1. A 89/48/EGK irányelv helyébe 2007. október 20-án a 
szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv2 lépett.

A Bizottság Görögországgal szembeni kifogásai közül a petíció benyújtója számára a 
legfontosabb azon oklevelek elismerésének hiányára vonatkozott, amelyeket egy másik 
tagállam illetékes hatósága kihelyezett képzésről szóló megállapodás keretében állít ki.

Az ügyben az EB 2008. október 23-án hozott ítéletet. Kimondta, hogy a Görögország 
megsértette az EU jogát azzal, hogy nem ismeri el a más tagállamok illetékes hatóságai által 
az olyan egyezmény alapján nyújtott képzéseket követően kiállított okleveleket, amelynek 
értelmében a Görögországban valamely magánszervezet által nyújtott képzést az említett 
hatóságok a nemzetivel egyenértékűnek ismerik el.

Ítéletét az EB az alábbiakkal indokolta: 

                                               
1 A 89/48/EGK irányelv a legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek 
elismerésének általános rendszeréről (HL L 19., 1989.1.24., 16. o.) és a 92/51/EGK irányelv a 89/48/EGK 
irányelvet kiegészítve, a szakoktatás és szakképzés elismerésének második általános rendszeréről (HL L 209., 
1992.7.24., 25. o.).
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések 
elismeréséről, HL L 255., 2005.9.30., 22. o.
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„[…] E rendszernek – amely nem harmonizálja a szabályozott szakmák megkezdését lehetővé 
tevő képzéseket – az a velejárója, hogy kizárólag a szakma megkezdését lehetővé tevő 
okleveleket kiadó illetékes hatóságok hatáskörébe tartozik annak vizsgálata, hogy az ő 
szakképzési rendszerükben alkalmazandó szabályokra tekintettel fennállnak-e a diploma 
kiadásának feltételei. E tekintetben kiemelhető, hogy a 89/48 irányelv 8. cikkének (1) 
bekezdése előírja a fogadó tagállam számára annak kötelezettségét, hogy annak 
igazolásaként, hogy az oklevél elismerésének feltételei fennállnak, minden esetben elfogadja a 
többi tagállam illetékes hatóságai által kiállított tanúsítványokat és dokumentumokat. 
Következésképpen a fogadó tagállam nem vizsgálhatja azt, hogy mi alapján állították ki e 
dokumentumokat, ugyanakkor lehetősége van ellenőrzéseket végezni a 89/48 irányelv 1. cikke 
a) pontjában meghatározott azon feltételeket illetően, amelyek fennállása nem derül ki az 
említett dokumentumok szövegéből1.”

„[Ugyanígy, mivel] azokat a többi tagállam illetékes hatóságai kizárólag az ő vonatkozó 
szakképzési rendszereikben alkalmazandó szabályokat figyelembe véve adják ki, ezért a 
honosítási egyezmények keretében nyújtott képzéseket lezáró oklevelek a 89/48 irányelv 
kontextusában nem tartoznak a görög oktatási rendszer hatálya alá. Ennélfogva a görög 
egyetemi képzések magas szintjének biztosítására irányuló célkitűzést nem kérdőjelezik meg e 
képzések, amelyek tekintetében a színvonal biztosítása az említett képzéseket lezáró 
okleveleket kiállító, más tagállamokbeli illetékes hatóságok feladata.2”

A Bizottság az általános eljárásnak megfelelően már egy héttel a fenti ítélet meghozatala után 
hivatalos levelet küldött a görög hatóságoknak, és felszólította őket, hogy tájékoztassák a 
Bizottságot, milyen konkrét lépéseket fognak tenni az ítéletben foglaltak foganatosítására.

Következtetés

A Bizottság tájékoztatni fogja a petíció benyújtóját az ítéletről, és javasolja, hogy 
fellebbezzen nemzeti közigazgatási intézményhez vagy bírósághoz az oklevelek elismerése 
vonatkozásában illetékes görög hatóságok azon döntése ellen, amelyben oklevelének 
elismerését elutasították.

8. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV V.): 2011. november 16.

A petíció benyújtója által mentesség keretében szerzett francia jogi diploma elismerését –
amelyre azért lenne szükség, hogy a petíció benyújtója részt vehessen az athéni szakvizsgán, 
hogy Görögországban ügyvéd lehessen – megtagadták.

A petíció benyújtójának francia diplomája Franciaországban nem teszi lehetővé az ügyvédi 
hivatás gyakorlását.  Következésképpen a petíció benyújtója Franciaországban nem minősül 
teljes felsőfokú végzettségű minősített szakembernek az ügyvédi hivatás gyakorlásához.  
Ezért rá nem vonatkozik a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és 
nem hivatkozhat a Bíróság által a C-274/05. sz. ügyben hozott ítéletre, mert ez az ítélet 

                                               
1 Az ítélet 31. pontja.
2 Az ítélet 40. pontja.
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kizárólag a 89/48/EGK irányelv (jelenleg a 2005/36/EK irányelv) értelmében, mentesség 
keretében kiadott diplomákra vonatkozik.

A petíció benyújtója diplomájának elismerésére Görögországban az országos tájékoztatási és 
akadémiai elismerési központról és egyéb rendelkezésekről szóló 3328/2005. sz. törvényben 
meghatározott eljárást kell alkalmazni. Az elismerésre hatáskörrel rendelkező szervezet –
ahogyan azt a petíció benyújtója is jelezte – a DOATAP.

Márpedig ez a törvény megtiltja a mentesség keretében szerzett diplomák elismerését. 

A bizottsági szolgálatok felhívták a görög hatóságok figyelmét erre a tilalomra és annak 
megszüntetését kérték.  A görög hatóságok megküldték azt a szövegtervezetet a Bizottságnak, 
amely a véleményük szerint eleget tesz ennek a kérésnek. Az első vizsgálat alapján ez a 
tervezet számos kérdést vet fel.  2011. október 20-án további felvilágosítást kértek a görög 
hatóságoktól.

Ha a görög hatóságok által adott válasz nem kielégítő, a Bizottság döntést hozhat arról, hogy 
felszólító levelet küld Görögországnak.

9. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV VI.): 2012. május 30.

2011. október 20-i levelükben a Bizottság szolgálatai magyarázatot kértek a görög 
hatóságoktól a nemzeti szabályozásukat a közösségi szabályokkal összhangba hozó, többek 
között a mentesség alapján kiadott diplomák elismerésének tilalmát felszámoló 
jogszabálytervezet alkalmazási köréről. Ki kell emelni, hogy a tervezet nem módosítaná a 
3328/2005 törvényt, amely rendelkezik a mentesség alapján kiadott diplomák elismerésének 
tilalmáról, hanem a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvet a görög 
jogrendbe átültető rendeletet kívánja megváltoztatni. A cél e rendelet alkalmazási körének 
kiterjesztése oly módon, hogy a 2005/36/EK irányelv által nem szabályozott helyzetekben ne 
kelljen alkalmazni a 3328/2005 törvény szerinti eljárást, vagyis ne legyen tilos a mentesség 
alapján kiadott diplomák elismerése. A módosítás szerinti alkalmazási kör azonban csak 
részlegesen számolná fel a mentesség alapján kiadott diplomák elismerésének tilalmát.

A görög hatóságok 2011. november 13-án e-mailben válaszoltak a 2011. október 20-i levélre.  
Mivel a válasz nem volt világos, 2011. november 18-án e-mailben kértek tőlük további 
magyarázatot, amelyre a görög hatóságok szintén e-mailben válaszoltak 2011. november 28-
án.

Ezzel párhuzamosan a Bizottság szolgálatai 2011. november 21-én tájékoztatást kértek a 
görög hatóságoktól, amire azok 2011. december 23-án válaszoltak. 

Mivel az e-mailekre adott válaszok nem voltak kielégítők, a Bizottság szolgálatai 2012. január 
27-én találkoztak a görög hatóságokkal. Ezt követően újabb levélváltásra került sor. Úgy 
tűnik azonban, hogy a helyzet nem a megfelelő módon alakul. Nem kizárt tehát, hogy a 
Bizottság hivatalos felszólítást küld majd a görög hatóságoknak.

10. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV VII.): 2012. november 27.
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A Bizottság 2012. április 26-án felszólító levelet küldött Görögországnak azzal kapcsolatosan, 
hogy a 3328/2005 törvény nincs összhangban a munkaerő szabad mozgását illetően a 
szerződésben rögzített szabályokkal. A törvényt, amely a szakmai minősítések tudományos 
célú elismerését szabályozza, egyaránt alkalmazzák a szakmai célú elismerésekhez is. 
Márpedig ez a törvény megtiltja a mentesség keretében kiadott diplomák elismerését. 

A görög hatóságok 2012. szeptember 12-én levélben válaszoltak a felszólításra. E levél 
tartalmának elemzése jelenleg is zajlik. Ezzel párhuzamosan, a görög hatóságok eljuttatták a 
Bizottsághoz egy olyan rendelet tervezetét, amely kiterjesztené a 2005/36/EK irányelvet a 
görög jogrendbe átültető rendelet alkalmazási körét. A cél az, hogy a 2005/36/EK irányelv 
által nem szabályozott helyzetekben ne kelljen alkalmazni a 3328/2005 törvény szerinti 
eljárást, vagyis ne legyen tilos a mentesség alapján kiadott diplomák elismerése. A Bizottság 
felveszi majd a kapcsolatot a görög hatóságokkal annak érdekében, hogy részletesebb 
információkat kaphasson, illetve ellenőrizze, hogy a petíció benyújtójának helyzetére 
vonatkozik-e majd az új rendelet.

11. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV VIII.): 2013. március 27.

2012 végén a görög hatóságok elfogadtak egy jogszabályt, amelynek célja, hogy összhangba 
hozza a görög szabályozást az EUMSZ rendelkezéseivel, különösen annak érdekében, hogy a 
szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv által le nem fedett esetekben is 
lehetséges legyen a mentesség alapján kiadott diplomák elismerése. A jogszabályt 2013. 
január végén juttatták el a Bizottságnak. A Bizottság szolgálatai jelenleg is végzik a 
jogszabály vizsgálatát annak megállapítása érdekében, hogy az új rendelkezések 
felszámolják-e a jogsértő állapotot.

12. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV IX.): 2013. május 31.

2012 végén a görög hatóságok elfogadtak egy jogszabályt, amelynek célja, hogy összhangba 
hozza a görög szabályozást a szerződés rendelkezéseivel, különösen annak érdekében, hogy a 
szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv által le nem fedett esetekben is 
lehetséges legyen a mentesség alapján kiadott diplomák elismerése. A jogszabályt 2013. 
január végén juttatták el a Bizottságnak. A Bizottság szolgálatai megvizsgálták és 
kielégítőnek találták a jogszabályt. E jogszabály alapján a petíció benyújtójának a diploma 
elismerésére irányuló kérelmét nem utasíthatják el arra hivatkozva, hogy azt mentesség 
alapján adták ki. A Bizottság szolgálatai javasolják majd az elindított jogsértési eljárás 
megszüntetését.


