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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 82/2003 dėl diplomų pripažinimo Graikijoje, kurią pateikė 
Graikijos pilietis Petros-Konstantinos Evangelatos

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas turi teisės mokslų diplomą ir yra įgijęs antrosios pakopos studijų laipsnį 
Grenoblio universitete (Prancūzija). Jis buvo užregistruotas šiame universitete tarpininkaujant 
Graikijos laisvųjų studijų centrui. Peticijos pateikėjui pateikus paraišką tapti Atėnų advokatų 
kolegijos nariu, jam buvo pranešta, kad jis turi atlikti 18 mėn. praktiką (kurią jis atliko) ir kad 
jo diplomus turi pripažinti Užsienio diplomų pripažinimo tarpuniversitetinis centras 
DIKATSA (pranc. Centre interuniversitaire de reconnaissance des titres d’études étrangers). 
Šiuo tikslu DIKATSA paprašė peticijos pateikėjo pateikti įvairių dokumentų, įrodančių, kad 
studijuodamas jis gyveno susijusioje valstybėje narėje (sąskaitas už suvartotą elektros 
energiją, už telefono ryšio paslaugas ir kt.). Peticijos pateikėjas neturi tokių dokumentų, nes 
jis studijavo Graikijoje esančiame Graikijos laisvųjų studijų centre, kurį visiškai pripažįsta 
Prancūzijos valdžios institucijos ir Prancūzijos švietimo ministerija ir kurio diplomai yra 
laikomi nacionalinės kvalifikacijos diplomais ir yra patvirtinti Grenoblio, kuriame įsikūręs 
universitetas, apeliacinio teismo prokuratūros. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento 
pagalbos sprendžiant šį klausimą siekiant, kad DIKATSA nebetrukdytų atlikti užsienyje gauto 
diplomo pripažinimo procedūros.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2003 m. rugsėjo 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2004 m. sausio 14 d.

„Petros-Konstantinos Evangelatos Grenoblio universitete, Prancūzijoje, įgijo teisės mokslų 
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bakalauro ir magistro laipsnius. Jis gavo šiuos diplomus tarpininkaujant Graikijos laisvųjų 
studijų centrui. Po studijų jis metus atliko vienerių metų trukmės praktiką advokatų biure 
Graikijoje. Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad a) Atėnų advokatų kolegija pareiškė, jog jis 
advokato kvalifikacinį egzaminą galės laikyti tik tada, kai jo diplomai bus pripažinti 
akademiniu lygmeniu, kad būtų galima nustatyti jo įgytų ir atitinkamų Graikijoje gaunamų 
diplomų lygiavertiškumą ir kad b) kompetentinga Graikijos valdžios institucija (DIKATSA), 
atsakinga už akademinį diplomų pripažinimą, atsisakė pripažinti jo diplomus, motyvuodama 
tuo, kad studijuodamas tam tikrą laiką jis negyveno Prancūzijoje. Peticijos pateikėjas tvirtina, 
kad šie du sprendimai prieštarauja Direktyvai 89/48/EEB, kuria sukuriama bendra 
kvalifikaciją įrodančių aukštojo mokslo diplomų pripažinimo sistema.

Komisija nori pateikti šias pastabas:

a) Reikalavimas pripažinti peticijos pateikėjo diplomą akademiniu lygmeniu, kad jis galėtų 
laikyti advokato kvalifikacinį egzaminą. 

Direktyva 89/48/EEB taikoma tik specialistams, turintiems pakankamą kvalifikaciją. Ši 
direktyva taikoma tik tiems asmenims, kurie turi profesinės kvalifikacijos diplomus, t. y., 
diplomus, įrodančius, kad asmuo turi profesinę kvalifikaciją, reikalingą norint dirbti pagal 
reglamentuojamą profesiją kilmės valstybėje narėje (žr. direktyvos 1 straipsnio a punkto trečią 
įtrauką). Iš peticijos pateikėjo pateiktos informacijos matyti, kad jis turi akademinio lygmens 
diplomus, tačiau neturi advokato profesinės kompetencijos pažymėjimo (pranc. CAPA), kurio 
reikia norint dirbti advokatu Prancūzijoje. Todėl pagal Direktyvą 89/48/EEB jo profesinė 
kvalifikacija negali būti pripažįstama. Taigi ši direktyva nėra pažeidžiama. 

Tačiau, kadangi peticijos pateikėjas atlieka praktiką už atlygį Graikijoje, pagal EB sutarties 
nuostatas jo diplomas gali būti pripažįstamas. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas (ETT) 
savo sprendime byloje Morgenbesser prieš Italiją (C-313/01) nusprendė, jog reikalavimas, 
kad norint atlikti praktiką pagal advokato profesiją būtina, jog kitose valstybėse narėse gauti 
teisės mokslų diplomai būtų pripažinti akademiniu lygmeniu, yra nesuderinamas su Bendrijos 
teise. Teismas nurodė, kad, jeigu asmuo atlieka praktiką pagal advokato profesiją už atlygį, 
taikomos EB sutarties 39 ir 43 straipsniais paremtos teismo praktikos nuostatos. Pagal šiuos 
principus nacionalinės valdžios institucijos turi palyginti suinteresuotojo asmens kvalifikacija 
arba profesine patirtimi patvirtinamas (ir kilmės šalyje, ir priimančioje šalyje) žinias su 
žiniomis, patvirtinamomis pagal nacionalinius įstatymus išduodamu diplomu. Jeigu atlikus šį 
palyginimą paaiškėja, kad žinios yra lygiavertės, diplomas turi būti pripažintas. Jeigu atlikus 
šį palyginimą paaiškėja, kad žinios atitinka tik iš dalies, priimančioji šalis gali reikalauti, jog 
suinteresuotasis asmuo įrodytų, kad įgijo trūkstamas žinias.
Norėdama papildyti pirmiau minėtą lyginamąjį tyrimą, Komisija paprašys peticijos pateikėjo 
pateikti papildomos informacijos siekdama išsiaiškinti, ar šiuo atveju problema dėl diplomo 
pripažinimo akademiniu lygmeniu kyla dėl Graikijos įstatymų ir ar Graikijoje asmenys, 
atliekantys praktiką pagal advokato profesiją, gauna atlygį. 

b) DIKATSA atsisakymas pripažinti peticijos pateikėjo teisės mokslų diplomus 
motyvuojant tuo, kad studijuodamas dalį laiko jis negyveno Prancūzijoje.

Komisijai pranešta, kad Graikijos valdžios institucijos atsisakė pripažinti diplomus, išduotus 
baigus mokslus pagal franšizės sutartis. Franšizės sutartį sudaro mokslo įstaiga, esanti 
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valstybėje narėje A, ir mokslo įstaiga, esanti valstybėje narėje B; pagal šią sutartį studentas, 
studijavęs mokslo įstaigoje, esančioje valstybėje narėje B, ir išlaikęs egzaminus, atitinkančius 
mokslo įstaigos, esančios valstybėje narėje A, standartus, gauna mokslo įstaigos, esančios 
valstybėje narėje A, diplomą.

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas 2003 m. lapkričio 13 d. sprendime byloje Neri prieš 
Italiją nusprendė, kad tai, jog atsisakyta pripažinti kitų valstybių narių diplomus, motyvuojant 
tuo, kad jie yra išduoti baigus mokslus pagal franšizės sutartis, prieštarauja EB sutarties 
43 straipsniui.

Komisija pradėjo dvi pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Graikiją, kuriose viena iš 
problemų yra diplomų, išduotų baigus mokslus pagal franšizės sutartis, nepripažinimas. 
Atliekant vieną iš procedūrų buvo nuspręsta kreiptis į Teisingumo Teismą, kuriame atvejis 
turėtų būti nagrinėjamas artimiausiu metu.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2004 m. spalio 19 d.

„Dėl reikalavimo pripažinti peticijos pateikėjo diplomą akademiniu lygmeniu, kad jis galėtų
laikyti advokato kvalifikacinį egzaminą, Komisija iš peticijos pateikėjo gavo dokumentus, 
kurie yra taip pat susiję su asmenų, atliekančių praktiką pagal advokato profesiją, atlygiu. Šie 
dokumentai šiuo metu yra nagrinėjami remiantis kitu atveju, apie kurį Komisija buvo 
informuota ir dėl kurio buvo paprašyta pateikti papildomos informacijos.“

5. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. vasario 28 d.

I. „Bendrosios aplinkybės. Duomenų santrauka. Istorija

Peticijos pateikėjas teigia, kad, nors jis gavo teisės mokslų diplomą Grenoblio universitete 
tarpininkaujant Graikijos laisvųjų studijų centrui, Graikijos valdžios institucijos nepripažįsta, 
kad jo diplomas yra lygiavertis, todėl jis Graikijoje negali laikyti advokatų kolegijos 
kvalifikacinio egzamino. Jis taip pat teigia, kad Graikijos valdžios institucijos netaiko 
Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimo Morgenbesser (byla C-313/01) išvadų, todėl 
jis negali laikyti advokato kvalifikacijos egzamino, nes jo universiteto diplomas 
nepripažįstamas akademiniu lygmeniu.

2006 m. balandžio 26 d. laiške Komisija pranešė peticijos pateikėjui apie veiksmus, kurių 
imtasi dėl diplomo, gauto baigus mokslus pagal franšizės sutartį, ir dėl įstatymo lydimojo 
teisės akto Nr. 3026/1954 (dėl advokatų kodekso), ir paprašė pateikti peticijai nagrinėti 
reikalingos papildomos informacijos.

Komisija pranešė Peticijų komitetui apie esamą padėtį per šio komiteto 2006 m. birželio 20 d. 
posėdį.

II. Komisijos pastabos dėl peticijos pateikėjo argumentų

Dviejų minėtų teiginių nagrinėjimo eiga yra tokia:
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a) Galimas sprendimo Morgenbesser išvadų netaikymas.

Komisija atidžiai išnagrinėjo šį punktą ir, galiausiai gavusi išsamų Graikijos valdžios 
institucijų atsakymą į jos naują 2006 m. liepos mėn. oficialų pranešimą, nusprendė, kad 
Graikijos valdžios institucijos nebepažeidžia EB sutarties 43 ir 49 straipsnių. Dėl galimybės 
atlikti praktiką pagal advokato profesiją pažymėtina, kad asmenys, kitoje valstybėje gavę 
teisės mokslų diplomą, turi būti iškart įrašyti į atliekančiųjų praktiką pagal advokato profesiją 
sąrašą ir neturi būti papildomų formalumų (nereikia imtis jokių priemonių trūkstamoms 
žinioms apie konkrečius teisinius klausimus, susijusius su Graikijos nacionaline teise, 
kompensuoti). Dėl galimybės laikyti advokatų kolegijos kvalifikacinį egzaminą Graikijos 
valdžios institucijos paaiškino, kad pagal dabartinę sistemą galima atlikti visą lyginamąją 
studento kvalifikacijų ir žinių teisės srityje analizę:
1) prieš laikant advokatų kolegijos kvalifikacinį egzaminą DOATAP (nacionalinė diplomų 
pripažinimo įstaiga) palygina, kokius dalykus turi mokytis užsienio studentas, kad gautų teisės 
mokslų diplomą, ir kokius dalykus turi mokytis Graikijos studentas, kad gautų teisės mokslų 
diplomą; tada DOATAP rengia teisės mokslų dalykų, kurie iš esmės skiriasi pagal atitinkamas 
nacionalinės teisės sistemas (būtent civilinė teisė, civilinis procesas ir konstitucinė teisė), 
egzaminus;
2) tada Atėnų advokatų kolegija atlieka kitų kvalifikacijų vertinimą (mokymosi laikotarpis, 
užsienyje įgyta profesinė patirtis ir kt.).

b) Diplomų, išduotų baigus mokslus pagal franšizės sutartis, nepripažinimas.

Šiuo atveju kalbama apie franšizės sutartį, kurią yra sudariusi Prancūzijos viešoji įstaiga, 
būtent Grenoblio universitetas, ir Graikijos privati mokslo įstaiga (Laisvųjų studijų centras). 
Graikijos valdžios institucijos, nepripažindamos peticijos pateikėjo diplomo, pažeidžia EB 
sutarties 43 ir 49 straipsnius.

Nors Europos Bendrijų Teisingumo Teismas jau priėmė sprendimą dėl franšizės sutarčių tarp 
dviejų oficialiai pripažįstamų mokslo įstaigų (2003 m., Sprendimas byloje Neri, C-153/02) ir 
pareiškė, jog faktu, kad Italijos valdžios institucijos nepripažino šių sutarčių pagrindu gautų 
diplomų, pažeidžiamas EB sutarties 43 straipsnis, Komisija 2005 m. liepos 4 d. nusprendė 
pateikti ieškinį prieš Graikiją Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (byla C-274/05), nes kyla 
dvejopų prieštaravimų: Komisija teigia, jog Europos Bendrijų Teisingumo Teismas turėtų 
nuspręsti, kad Graikijos valdžios institucijos, nepripažindamos diplomų (mokytojo ir 
inžinieriaus), išduotų baigus mokslus pagal franšizės sutartį (sudarytą oficialiai ES 
pripažįstamos mokslo įstaigos ir Graikijos privačios mokslo įstaigos), pažeidžia 
Direktyvą 89/48/EEB.

III. Išvados

Komisija siekia, kad Europos Bendrijų Teisingumo Teismas byloje C-274/05 nuspręstų, ar 
Graikijos valdžios institucijos turi teisę atsisakyti pripažinti diplomus, išduotus baigus 
mokslus pagal franšizės sutartį, sudarytą oficialiai ES pripažįstamos mokslo įstaigos ir 
Graikijos privačios mokslo įstaigos.“

6. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. kovo 7 d.
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„Komisija jau pateikė kelis pranešimus, susijusius su šia peticija; ji pranešė, kokia yra 
peticijos nagrinėjimo eiga per 2007 m. liepos 16 d. Peticijų komiteto posėdį.

Dėl galimo Europos Sąjungos teisės pažeidimo Komisija pateikia nuorodą į savo pareiškimą 
2007 m. liepos 16 d. Peticijų komiteto posėdyje: Komisija 2007 m. liepos 4 d. nusprendė 
pateikti ieškinį prieš Graikiją Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (byla C-274/05), kad 
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas nuspręstų, jog Graikijos valdžios institucijos, 
nepripažindamos diplomų (mokytojo ir inžinieriaus), išduotų baigus mokslus pagal franšizės 
sutartį (sudarytą oficialiai ES pripažįstamos mokslo įstaigos ir Graikijos privačios mokslo 
įstaigos), pažeidžia Direktyvą 89/48/EEB.

2007 m. balandžio 19 d. generalinis advokatas pateikė išvadas dėl Komisijos prašymo. 
Diplomo, gauto baigus mokslus pagal franšizės sutartį, klausimu jis visiškai palaikė 
Komisijos nuomonę ir teigė, kad Graikija, nepripažindama diplomo, kurį išdavė 
kompetentinga valstybės narės valdžios institucija pagal franšizės sutartį, pažeidė 
Direktyvą 89/48/EEB.

Komisija šiuo metu laukia Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-274/05, 
kai bus atsakyta, ar Graikijos valdžios institucijos turi teisę atsisakyti pripažinti diplomus, 
išduotus baigus mokslus pagal franšizės sutartį, sudarytą oficialiai ES pripažįstamos mokslo 
įstaigos ir Graikijos privačios mokslo įstaigos.“

7. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. kovo 20 d.

„Papildomos Komisijos pastabos dėl peticijos
Komisija 2005 m. liepos 4 d. pateikė ieškinį prieš Graikiją Europos Bendrijų Teisingumo 
Teisme (byla C-274/05) dėl ankstesnės Direktyvos 89/48/EEB1 dėl bendrosios aukštojo 
mokslo diplomų, išduotų po bent trejų metų profesinio mokymo ir lavinimo, pripažinimo 
sistemos pažeidimo dėl kelių priežasčių. Direktyva 89/48/EEB buvo pakeista 2007 m. 
spalio 20 d. Direktyva 2005/36/EB2 dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo.

Tarp visų prieštaravimų, kuriuos Komisija pateikė Graikijai, peticijos pateikėjui ypač svarbus 
yra diplomų, išduotų kitos valstybės narės kompetentingų valdžios institucijų mokymo ar 
lavinimo srityse pagal franšizės sutartį, nepripažinimas.

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas sprendimą dėl šios bylos priėmė 2008 m. spalio 23 d. 
Teismas mano, kad Graikija, nepripažindama diplomų, išduotų kitos valstybės narės 
kompetentingų valdžios institucijų už mokymą ir lavinimą, suteiktą pagal sutartį, kuri įrodo, 
kad mokymas ir lavinimas, suteikti Graikijos privačios įstaigos, yra oficialiai patvirtinti šių 
valdžios institucijų, pažeidė Bendrijos teisę.

                                               
1 Direktyva 1989/48/EB dėl bendrosios aukštojo mokslo diplomų, išduotų po bent trejų metų profesinio mokymo 
ir lavinimo, pripažinimo sistemos (OL L 19, 1989 1 24, p. 16) ir Direktyva 1992/51/EB dėl antrosios bendros 
profesinio mokymo ir lavinimo pripažinimo sistemos, papildanti Direktyvą 89/48/EEB (OL L 209, 1992 7 24, 
p. 25).
2 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo, OL L 255/22, 2005 9 30.
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Europos Bendrijų Teisingumo Teismas pateikė šiuos motyvus: 

„[...] šiai sistemai, kuria nėra suderinamas mokymas ir lavinimas, suteikiantis teisę pradėti 
dirbti pagal reglamentuojamas profesijas, būdinga tai, kad tik kompetentingos institucijos, 
išduodančios diplomus, suteikiančius teisę pradėti dirbti pagal minėtas profesijas, 
atsižvelgdamos į pagal jų profesinio mokymo ir lavinimo sistemą taikytinas normas, turi
patikrinti, ar įvykdytos jų išdavimo sąlygos. Šiuo atžvilgiu galima pažymėti, kad Direktyvos 
89/48 8 straipsnio 1 dalimi priimančioji valstybė narė aiškiai įpareigojama bet kuriuo atveju 
priimti kitų valstybių narių kompetentingų institucijų išduotus pažymėjimus ir dokumentus 
kaip įrodymus, kad diplomo pripažinimo sąlygos yra patenkintos. Todėl priimančioji valstybė 
narė negali nagrinėti pagrindo, kuriuo remiantis tokie dokumentai buvo išduoti, nes turi 
galimybę kontroliuoti Direktyvos 89/48 1 straipsnio a punkte nustatytas sąlygas, kurios, 
atsižvelgus į minėtų dokumentų tekstą, neatrodo jau įvykdytos.1“

„[K]adangi kitų valstybių narių kompetentingos institucijos diplomus išduoda atsižvelgdamos 
tik į pagal atitinkamas jų profesinio mokymo ir lavinimo sistemas taikytinas normas, 
diplomai, patvirtinantys mokymą ir lavinimą pagal patvirtinimo susitarimus, vadovaujantis 
Direktyva 89/48, nepriklauso Graikijos švietimo sistemai. Todėl tikslui užtikrinti aukštą 
Graikijos universitetinio mokymo ir lavinimo lygį nekenkia toks mokymas ir lavinimas, kurių 
kokybę turi užtikrinti kitų valstybių narių kompetentingos institucijos, išduodančios minėtą 
mokymą ir lavinimą patvirtinančius diplomus2.“

Pagal įprastą procedūrą Komisija pirmą savaitę po šio sprendimo priėmimo Graikijos valdžios 
institucijoms išsiuntė oficialų raštą, kuriuo jos raginamos pranešti Komisijai apie konkrečias 
priemones, kurių bus imtasi, kad būtų laikomasi šio sprendimo.

Išvada

Komisija informuos peticijos pateikėją apie sprendimą ir paragins užginčyti Graikijos 
valdžios institucijų, atsakingų už diplomų pripažinimą, sprendimą, pagal kurį nacionalinės 
administracijos įstaigos ar teismai atmetė jo prašymą pripažinti diplomą.“

8. Papildomas Komisijos atsakymas (REV V), gautas 2011 m. lapkričio 16 d.

„Peticijos pateikėjas teigia, kad buvo atsisakyta pripažinti jo teisės mokslų diplomą, gautą 
Prancūzijoje baigus mokslus pagal franšizės sutartį; peticijos pateikėjas baigė šiuos mokslus 
tikėdamasis laikyti Atėnų advokatų kolegijos kvalifikacinį egzaminą ir dirbti advokatu 
Graikijoje.

Turėdamas šį diplomą peticijos pateikėjas negali užsiimti advokato veikla Prancūzijoje.  
Prancūzijoje jis nėra laikomas kvalifikuotu specialistu, kuris galėtų dirbti advokatu.  Todėl 
šiam atvejui negali būti taikoma Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo ir Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-274/05, nes šis sprendimas taikomas 
tik asmenims, turintiems diplomus, išduotus baigus mokslus pagal franšizės sutartį, kuriems 

                                               
1 Sprendimo 31 punktas.
2 Sprendimo 40 punktas.
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taikoma Direktyva 89/48/EEB (pakeista Direktyva 2005/36/EB).

Graikijoje taikoma peticijos pateikėjo diplomo pripažinimo procedūra yra nustatyta įstatymu 
Nr. 3328/2005 dėl nacionalinių informacijos ir pripažinimo akademiniu lygmeniu centrų bei 
kitų nuostatų. Šį pripažinimo klausimą turi spręsti, kaip ir nurodė peticijos pateikėjas, 
nacionalinė diplomų pripažinimo įstaiga (DOATAP).

Tačiau šiuo įstatymu draudžiama pripažinti diplomus, gautus baigus mokslus pagal franšizės 
sutartį. 

Komisijos tarnybos atkreipė Graikijos valdžios institucijų dėmesį į šį draudimą ir paragino jį 
panaikinti.  Graikijos valdžios institucijos Komisijai pateikė dokumento projektą, kuriuo, jų 
manymu, atsakoma į šį raginimą. Atlikus pirminį šio dokumento projekto tyrimą, kyla įvairių 
klausimų.  2011 m. spalio 20 d. Graikijos valdžios institucijų paprašyta pateikti paaiškinimus.

Jeigu Graikijos valdžios institucijų atsakymas neįtikins Komisijos, ji gali nuspręsti nusiųsti 
Graikijai oficialų pranešimą.“

9. Papildomas Komisijos atsakymas (REV VI), gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„2011 m. spalio 20 d. laišku Komisijos tarnybos paprašė Graikijos valdžios institucijų 
paaiškinti teksto projekto taikymo sritį, siekiant Graikijos teisės aktus pritaikyti prie Bendrijos 
normų, būtent panaikinant draudimą pripažinti diplomus, išduotus baigus mokslus pagal 
franšizės sutartį. Reikėtų pabrėžti, kad šiuo projektu nesiekiama pakeisti įstatymo 
Nr. 3328/2005, kuriame įrašytas draudimas pripažinti diplomus, išduotus baigus mokslus 
pagal franšizės sutartį, bet siekiama pakeisti dekretą, kuriuo Direktyva 2005/36/EB dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo perkeliama į Graikijos nacionalinę teisę.   Siekiama 
praplėsti šio dekreto taikymo sritį, kad būtų apimami į Direktyvą 2005/36/EB neįtraukti 
atvejai, kad šiais atvejais nebūtų taikoma įstatyme Nr. 3328/2005 numatyta procedūra ir kad 
ypač nebūtų draudžiama pripažinti diplomus, išduotus baigus mokslus pagal franšizės sutartį. 
Taigi, projekto taikymo sritimi tik labai ribotai panaikinamas draudimas pripažinti diplomus, 
išduotus baigus mokslus pagal franšizės sutartį.

Graikijos valdžios institucijos į 2011 m. spalio 20 d. laišką atsakė 2011 m. lapkričio 13 d. 
elektroniniu laišku.  Atsakymui trūko aiškumo, taigi, 2011 m. lapkričio 18 d. elektroniniu 
laišku buvo paprašyta papildomų paaiškinimų, į jį Graikijos valdžios institucijos elektroniniu 
laišku atsakė 2011 m. lapkričio 28 d.

Tuo pat metu, 2011 m. lapkričio 21 d. Komisija Graikijos valdžios institucijoms nusiuntė 
prašymą pateikti informaciją, į jį Graikijos valdžios institucijos atsakė 2012 m. gruodžio 23 d. 

Kadangi atsakymai į skirtingus elektroninius laiškus netenkino, Komisijos tarnybos 
2012 m. sausio 27 d. susitiko su Graikijos valdžios institucijomis. Po to buvo vėl 
keičiamasi laiškais. Vis dėl to, padėtis nepagerėjo. Todėl neatmetama galimybė, kad 
Komisija nuspręs Graikijai nusiųsti oficialų pranešimą.“

10. Papildomas Komisijos atsakymas (REV VII), gautas 2012 m. lapkričio 27 d.
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„2012 m. balandžio 26 d. Komisija Graikijai pateikė oficialų pranešimą dėl įstatymo 
Nr. 3328/2005 neatitikties Sutarties nuostatoms, susijusioms su laisvu specialistų judėjimu. 
Šis įstatymas, apimantis kvalifikacijų pripažinimą akademiniais tikslais, yra taip pat taikomas 
pripažįstant kvalifikacijas profesiniais tikslais. Tačiau šiuo įstatymu draudžiama pripažinti 
diplomus, gautus baigus mokslus pagal franšizės sutartį. 

Graikijos valdžios institucijos į oficialų pranešimą atsakė 2012 m. rugsėjo 12 d. laišku. Šis 
laiškas šiuo metu svarstomas. Taip pat Graikijos valdžios institucijos Komisijai pateikė naują 
dekreto projektą, kuriuo siekiama išplėsti dekreto, kuriuo į Graikijos teisę perkeliama 
Direktyva 2005/36/EB, taikymo sritį. Siekiama apimti į Direktyvą 2005/36/EB neįtrauktas 
situacijas, kad šių situacijų atvejais nebūtų taikoma įstatyme Nr. 3328/2005 numatyta 
procedūra ir kad ypač nebūtų draudžiama pripažinti diplomus, išduotus baigus mokslus pagal 
franšizės sutartį. Bus kreipiamasi į Graikijos valdžios institucijas siekiant gauti išsamesnės 
informacijos ir patikrinti, ar peticijos pateikėjo atvejis įtrauktas į teisės akto taikymo sritį.“

11. Papildomas Komisijos atsakymas (REV VIII), gautas 2013 m. kovo 27 d.

„2012 m. pabaigoje Graikijos valdžios institucijos priėmė įstatymą, kuriuo siekiama suderinti 
nacionalinę teisę su SESV nuostatomis, visų pirma sudaryti sąlygas pripažinti diplomus, 
išduotus baigus mokslus pagal franšizės sutartį taip pat ir tais atvejais, kurie neįtraukti į 
Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo taikymo sritį. 2013 m. sausio 
mėn. pabaigoje šio įstatymo tekstas buvo pateiktas Komisijos tarnyboms. Šiuo metu 
Komisijos tarnybos jį nagrinėja siekdamos patikrinti, ar šiuo įstatymu iš tikrųjų panaikinamas 
pažeidimas.“

12. Papildomas Komisijos atsakymas (REV IX), gautas 2013 m. gegužės 31 d.

„2012 m. pabaigoje Graikijos valdžios institucijos priėmė įstatymą, kuriuo siekiama suderinti 
nacionalinę teisę su Sutarties nuostatomis, visų pirma sudaryti sąlygas pripažinti diplomus, 
išduotus baigus mokslus pagal franšizės sutartį taip pat tais atvejais, kurie neįtraukti į 
Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo taikymo sritį. 2013 m. sausio 
mėn. pabaigoje šio įstatymo tekstas buvo pateiktas Komisijos tarnyboms. Komisijos tarnybos, 
išnagrinėjusios šį įstatymą, mano, kad jis patenkinamas. Pagal šį įstatymą neturėtų būtų
atsisakoma pripažinti peticijos pateikėjo diplomo dėl to, kad jis išduotus baigus mokslus pagal 
franšizės sutartį. Komisijos tarnybos siūlys nutraukti pradėtą pažeidimo procedūrą.“


