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Lūgumrakstu komiteja

31.05.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0082/2003, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Petros-
Constantinos Evangelatos, par diplomu atzīšanu Grieķijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kuram ir Grenobles Universitātē (Francija) iegūta augstākā izglītība 
tiesību zinātnē un maģistra grāds, norāda, ka studijām šajā universitātē viņš pieteicās 
Grieķijas augstākās izglītības centrā. Mēģinot reģistrēties Atēnu advokātu kolēģijā, viņam 
pieprasīja iegūt astoņpadsmit mēnešu ilgu praktisko pieredzi (to viņš ieguva) un DIKATSA
(Starpuniversitāšu ārzemju izglītības dokumentu atzīšanas centra) veiktu diplomu atzīšanu.
Šim nolūkam DIKATSA pieprasīja, lai lūgumraksta iesniedzējs sniegtu apliecinājumu par viņa 
uzturēšanos attiecīgajā valstī studiju laikā (elektrības, telefona rēķini u. c.). Lūgumraksta 
iesniedzējs to nevarēja izdarīt tāpēc, ka viņš studēja augstākās izglītības centrā Grieķijā, kuru 
tomēr pilnībā atzīst Francijas valdība un Francijas Valsts izglītības ministrija un kura 
izsniegtie diplomi ir valsts izglītības dokumenti, kuru autentiskums ir apstiprināts Apelācijas 
tiesas prokuratūrā Grenoblē, kur universitāte atrodas. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz 
Eiropas Parlamenta palīdzību, lai novērstu to, ka DIKATSA kavē viņa ārzemēs iegūtās 
kvalifikācijas atzīšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2003. gada 4. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2004. gada 14. janvārī

Petros-Constantinos Evangelatos Grenobles Universitāte Francijā ir piešķīrusi bakalaura un 
maģistra grādu tiesību zinātnē. Minētos diplomus viņš ieguva augstākās izglītības centrā 
Grieķijā. Pēc tam viņš ieguva vienu gadu ilgu praktisko pieredzi advokātu birojā Grieķijā.
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Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret to, ka a) pirms atļaujas izsniegšanas eksāmenu 
kārtošanai, kas dod iespēju strādāt advokāta profesijā, Atēnu advokātu kolēģija ir pieprasījusi 
viņa kvalifikācijas akadēmisku atzīšanu, lai pierādītu tās līdzvērtību attiecīgajai kvalifikācijai 
Grieķijā, un b) par akadēmisku atzīšanu atbildīgā Grieķijas iestāde DIKATSA ir atteikusies 
atzīt viņa kvalifikāciju, pamatojoties uz to, ka viņš daļu no studiju programmas nav pabeidzis 
Francijas teritorijā. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka abi lēmumi ir pretrunā Direktīvai 
89/48/EEK, kas nosaka „vispārēju sistēmu” tādu augstākās izglītības diplomu atzīšanai, ko 
piešķir par profesionālo izglītību.

Komisija vēlas sniegt turpmāk norādītos komentārus.

a) Prasība par lūgumraksta iesniedzēja diploma akadēmisku atzīšanu kā priekšnoteikums 
eksāmenam, kas dod iespēju strādāt advokāta profesijā

Direktīva 89/48/EEK attiecas tikai uz pilnībā kvalificētiem speciālistiem. Minētā direktīva 
attiecas tikai uz profesionālās izglītības diplomu īpašniekiem, t. i., diplomu, kas apliecina, ka 
to īpašnieki ir kvalificēti veikt reglamentētu darbu savā izcelsmes dalībvalstī (skatīt direktīvas 
1. panta a) punkta trešo ievilkumu). Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, 
šķiet, ka viņam ir akadēmiskā izglītība, bet nav vajadzīgā CAPA sertifikāta (advokāta 
profesionālās prasmes sertifikāts), kas nepieciešams, lai strādātu par advokātu Francijā. Tādēļ 
viņš nav tiesīgs pretendēt uz profesionālās izglītības atzīšanu saskaņā ar Direktīvu 
89/48/EEK, un tādējādi minētā direktīva nav pārkāpta.

Tomēr, ja lūgumraksta iesniedzējs strādā Grieķijā par juristu-praktikantu un saņem atlīdzību 
par savu darbību, viņš ir tiesīgs pretendēt uz diploma atzīšanu saskaņā ar EK līguma 
noteikumiem. Eiropas Kopienu Tiesa (EKT) spriedumā Morgenbesser lietā (C-313/01), kurā 
tiesvedība bija sākta pret Itāliju, nolēma, ka, lai pieņemtu darbā personu par juristu-
praktikantu, ar Kopienas tiesību aktiem nav savienojama prasība par tādu diplomu iepriekšēju 
akadēmisku atzīšanu, kuri iegūti tiesību zinātnē citās dalībvalstīs. Tiesa norādīja, ka, tiklīdz 
jurista-praktikanta darbs saistīts ar darbību, kas ir apmaksāta, piemērojamos principus nosaka 
Tiesas judikatūra, pamatojoties uz EK līguma 39. un 43. pantu. Saskaņā ar šiem principiem 
valsts varas iestādēm ir jāsalīdzina attiecīgās personas zināšanas, kuras apliecina viņa vai 
viņas kvalifikācija vai iegūtā profesionālā pieredze izcelsmes dalībvalstī vai uzņēmējā 
dalībvalstī, ar vajadzīgajām zināšanām, lai iegūtu šādu diplomu saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem. Ja šī salīdzinošā pārbaude apstiprina, ka zināšanas ir līdzvērtīgas, diploms ir jāatzīst.
Taču, ja salīdzinošā pārbaude parāda tikai daļēju līdzvērtību, uzņēmēja dalībvalsts var 
pieprasīt kandidātam pierādīt, ka viņš vai viņa ir apguvusi trūkstošās zināšanas.

Lai pabeigtu iepriekš minēto analīzi, Komisija pieprasīs lūgumraksta iesniedzējam papildu 
informāciju, lai jo īpaši noskaidrotu, vai viņa gadījumā akadēmiskas diploma atzīšanas 
nosacījums izriet no Grieķijas tiesību aktiem un vai jurista-praktikanta darbs Grieķijā ir 
apmaksāts.

b) DIKATSA atteikums atzīt lūgumraksta iesniedzēja diplomus tiesību zinātnē, pamatojoties 
uz to, ka viņš nav pabeidzis daļu no studiju programmas Francijā

Komisija ir informēta, ka Grieķijas varas iestādes atsakās atzīt diplomus, kas izsniegti saskaņā 
ar franšīzes līgumiem. Franšīzes līgumi ir līgumi starp divām mācību iestādēm dažādās 
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dalībvalstīs (A un B). Saskaņā ar šo līgumu noteikumiem, kad studenti ir pabeiguši studiju 
programmu B dalībvalsts mācību iestādē un nokārtojuši eksāmenus, kuri atbilst A dalībvalsts 
mācību iestādes standartiem, viņiem izsniedz A dalībvalsts mācību iestādes diplomu.

Tiesa 2003. gada 13. novembra spriedumā Neri lietā tiesvedībā pret Itāliju uzskatīja, ka 
atteikšanās atzīt citas dalībvalsts diplomus, pamatojoties uz to, ka tie ir izsniegti saskaņā ar 
franšīzes līgumu, ir pretrunā EK līguma 43. pantam.

Komisija ir sākusi divas pārkāpumu procedūras pret Grieķiju, kurās viens no apgalvojumiem 
ir saistīts ar valsts atteikšanos atzīt diplomus, pamatojoties uz to, ka tie ir izsniegti saskaņā ar 
franšīzes līgumu. Lēmums vērsties Tiesā ir pieņemts attiecībā uz vienu no procedūrām, un 
tiesvedībai vajadzētu drīz sākties.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2004. gada 19. oktobrī

Attiecībā uz prasību par lūgumraksta iesniedzēja diploma akadēmisku atzīšanu, lai viņš varētu 
nokārtot eksāmenu, kas ļauj strādāt advokāta darbu, sūdzības iesniedzējs ir nosūtījis Komisijai 
dokumentu kopumu, kas attiecas arī uz jurista-praktikanta darba atlīdzību. Minētos 
dokumentus pašlaik izskata kopā ar vēl vienu gadījumu, par kuru Komisija ir informēta un par 
kuru ir pieprasīta papildu informācija.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 28. februārī

I. Konteksts/faktu kopsavilkums/priekšvēsture

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka, neskatoties uz to, ka Grenobles Universitātes Francijā 
tiesību zinātņu diplomu viņš ieguva ar Grieķijas augstākās izglītības centra starpniecību, 
Grieķijas varas iestādes neatzīst viņa diplomu par līdzvērtīgu un tādēļ neļauj viņam kārtot 
advokāta eksāmenu Grieķijā. Viņš arī apgalvo, ka Grieķijas varas iestādes nepiemēro Eiropas 
Kopienu Tiesas sprieduma Morgenbesser lietā (C-313/01) secinājumus, saistot atļauju kārtot 
advokāta eksāmenu ar prasītā universitātes diploma akadēmisko atzīšanu.

Komisija 2006. gada 26. aprīļa vēstulē lūgumraksta iesniedzējam ziņoja par veiktajiem 
pasākumiem franšīzes diplomu jautājumā un par Dekrētu-likumu Nr. 3026/1954 (par 
Advokātu kodeksu) un prasīja, lai viņš, pamatojot savu lūgumrakstu, sniegtu papildu 
pierādījumus.

Komisija ziņoja par šīs lietas pašreizējo stāvokli Lūgumrakstu komitejas sanāksmē 2006. gada 
20. jūnijā.

II. Komisijas komentāri par lūgumrakstā izteiktajiem argumentiem

Attiecībā uz diviem iepriekš minētajiem apgalvojumiem situācija ir šāda:
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a) sprieduma Morgenbesser lietā secinājumu varbūtēja nepiemērošana

Komisija šo jautājumu rūpīgi izmeklēja un pēc beidzot saņemtas Grieķijas varas iestāžu 
visaptverošas atbildes uz 2006. gada jūlija papildu brīdinājuma vēstuli secina, ka Grieķijas 
varas iestādes vairs nepārkāpj EK līguma 43. un 49. pantu. Attiecībā uz iespēju strādāt par 
juristu-praktikantu ārzemēs piešķirta diploma tiesību zinātnē īpašniekiem ir teikts, ka par 
juristiem-praktikantiem pieņem nekavējoties bez papildu formalitātēm (saskaņā ar Grieķijas 
valsts tiesību aktiem nav vajadzīgi nepietiekamu zināšanu specifiskos tiesību jautājumos 
kompensējoši pasākumi). Attiecībā uz atļauju kārtot advokāta gala eksāmenu Grieķijas varas 
iestādes ir paskaidrojušas, ka ieviestā sistēma ļauj īstenot tiesību zinātņu studenta
kvalifikāciju un zināšanu vispārēju salīdzinošu analīzi:
1) pirms advokāta eksāmena DOATAP (valsts diplomu atzīšanas iestāde) salīdzina tos 
priekšmetus, kurus apguvis ārzemēs piešķirtā diploma tiesību zinātnē īpašnieks, ar 
priekšmetiem, kuri jāapgūst studentam, lai iegūtu diplomu tiesību zinātnē Grieķijā; pēc tam 
DOATAP organizē arī eksāmenus tajos tiesību priekšmetos, kas attiecīgajās valstu tiesību 
sistēmās būtiski atšķiras (proti, civiltiesības, civilprocess, konstitucionālās tiesības);
2) pēc tam Atēnu Advokātu kolēģija veic pārējās kvalifikācijas novērtējumu (izglītības 
periodi, praktiskā pieredze ārzemēs utt.).

b) Atteikšanās atzīt piešķirtos diplomus tiesību zinātnē pēc studijām franšīzes līguma 
ietvaros

Šis gadījums ir saistīts ar franšīzi starp Francijas valsts iestādi — Grenobles Universitāti —
un privātu Grieķijas mācību iestādi (augstākās izglītības centrs). Neatzīstot lūgumraksta 
iesniedzēja diplomu tiesību zinātnē, Grieķijas varas iestādes pārkāpj EK līguma 43. un 
49. pantu.

Lai gan Eiropas Kopienu Tiesa jau vienreiz ir pieņēmusi lēmumu par franšīzes līgumiem starp 
divām valsts atzītām mācību iestādēm (2003. gada spriedums lietā C-153/02 Neri) un ir 
atzinusi, ka Itālijas varas iestāžu atteikšanās atzīt piešķirtos diplomus, pamatojoties uz šādiem 
līgumiem, pārkāpj EK līguma 43. pantu, Komisija 2005. gada 4. jūlijā nolēma iesniegt prasību 
pret Grieķiju Eiropas Kopienu Tiesā (lieta C-274/05), jo izvirzītie iebildumi atšķiras divos 
aspektos: Komisija uzskata, ka Eiropas Kopienu Tiesai vajadzētu atzīt, ka, atsakoties atzīt 
diplomus (grāds pedagoģijā un inženierzinātnēs), kas piešķirti, pamatojoties uz franšīzes 
līgumu (noslēgts starp valsts atzītu mācību iestādi ES dalībvalstī un privātu Grieķijas mācību 
iestādi), Grieķijas varas iestādes pārkāpj Direktīvu 89/48/EEK.

III. Secinājumi

Komisija gaida Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu lietā C-274/05, kurš noteiks, vai Grieķijas 
varas iestādēm ir tiesības atteikt tādu diplomu atzīšanu, kas piešķirti, pamatojoties uz 
franšīzes līgumiem starp valsts atzītu ES mācību iestādi un privātu mācību iestādi Grieķijā.

6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 7. martā

Komisija jau vairākkārt ir sniegusi ar šo lūgumrakstu saistītus paziņojumus un ziņojusi par 
lietas pašreizējo stāvokli Lūgumrakstu komitejas sanāksmē 2007. gada 16. jūlijā.
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Attiecībā uz iespējamiem ES tiesību aktu pārkāpumiem Komisija norāda uz savu uzstāšanos 
Lūgumrakstu komitejas sanāksmē 2007. gada 16. jūlijā: Komisija 2007. gada 4. jūlijā nolēma 
iesniegt prasību pret Grieķiju Eiropas Kopienu Tiesā (lieta C-274/05), prasot Eiropas Kopienu 
Tiesai atzīt, ka, atsakoties atzīt diplomus (grāds pedagoģijā un inženierzinātnēs), kas piešķirti, 
pamatojoties uz franšīzes līgumu (noslēgts starp valsts atzītu mācību iestādi ES dalībvalstī un 
privātu Grieķijas mācību iestādi), Grieķijas varas iestādes pārkāpj Direktīvu 89/48/EEK.

Ģenerāladvokāts izteica savus secinājumus par Komisijas 2007. gada 19. aprīļa iesniegumu.
Jautājumā par franšīzes diplomu viņš pilnībā atbalstīja Komisijas nostāju un uzskatīja, ka 
Grieķija ir pārkāpusi Direktīvu 89/48/EEK, neatzīstot diplomus, kurus ir izsniegusi kādas 
dalībvalsts kompetenta varas iestāde, pamatojoties uz franšīzes līgumu.

Komisija patlaban gaida Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu lietā C-274/05, kurš noteiks, vai 
Grieķijas varas iestādēm ir tiesības atteikt tādu diplomu atzīšanu, kas piešķirti, pamatojoties 
uz franšīzes līgumu starp valsts atzītu mācību iestādi ES un privātu mācību iestādi Grieķijā.

7. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

Komisijas papildu komentāri par lūgumrakstu
Komisija 2005. gada 4. jūlijā EKT iesniedza prasību pret Grieķiju, lieta C-274/05, par to, ka 
vairākos aspektos pārkāpta iepriekšējā Direktīva 89/48/EEK1 par vispārēju sistēmu tādu 
augstākās izglītības diplomu atzīšanai, ko piešķir par vismaz trīs gadu profesionālo izglītību.
Direktīva 89/48/EEK 2007. gada 20. oktobrī tika aizstāta ar Direktīvu 2005/36/EK2 par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu.

Starp iebildumiem, kurus Komisija izvirzīja Grieķijai, lūgumraksta iesniedzējam būtisks bija 
iebildums pret citas dalībvalsts kompetento varas iestāžu izsniegto diplomu neatzīšanu citā 
dalībvalstī franšīzes izglītības vai mācību kontekstā.

EKT 2008. gada 23. oktobrī šajā lietā pieņēma spriedumu. Tika atzīts, ka Grieķija ir pārkāpusi 
Kopienas tiesību aktus, jo tā neatzina citas dalībvalsts kompetento varas iestāžu izsniegtus 
diplomus, kuri apliecina izglītību un mācības, kas saņemtas tāda līguma ietvaros, saskaņā ar 
kuru šīs varas iestādes pielīdzina izglītību un mācības, kas saņemtas privātā iestādē Grieķijā.

EKT minēja šādus iemeslus:

„(..) Šai sistēmai — kas nekādā veidā nesaskaņo izglītību, kas dod tiesības strādāt 
reglamentētajās profesijās — ir raksturīgs tas, ka kompetentās iestādes, kas izsniedz diplomu, 
kurš dod minētās tiesības, ir tās, kurām ir jāpārbauda, ņemot vērā to profesionālās izglītības 
sistēmā piemērojamās tiesību normas, vai ir izpildīti šādu diplomu izsniegšanas nosacījumi.
Šajā sakarā var atgādināt, ka Direktīvas 89/48/EEK 8. panta 1. punktā uzņēmējai dalībvalstij 
                                               
1 Direktīva 89/48/EEK par vispārēju sistēmu tādu augstākās izglītības diplomu atzīšanai, ko piešķir par vismaz 
trīs gadu profesionālo izglītību (OV L 19, 24.1.1989., 16. lpp.), un Direktīva 92/51/EEK par otro vispārējo 
sistēmu profesionālās izglītības un mācību atzīšanai, lai papildinātu Direktīvu 89/48/EEK (OV L 209, 
24.7.1992., 25. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu, OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.
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ir skaidri paredzēts pienākums katrā ziņā kā pierādījumu, ka ir izpildīti diploma atzīšanas 
nosacījumi, pieņemt sertifikātus un dokumentus, ko ir izsniegušas citu dalībvalstu 
kompetentās iestādes. Līdz ar to uzņēmējai dalībvalstij nav jāpārbauda šo dokumentu 
izsniegšanas pamatojums, kaut arī tai ir iespēja veikt pārbaudi attiecībā uz 
Direktīvas 89/48/EEK 1. panta a) punktā paredzētajiem nosacījumiem, ja no minēto 
dokumentu nosaukuma vien neizriet, ka šie nosacījumi ir izpildīti.”1

„(T)ā kā diplomus, kuri apliecina izglītību, kas iegūta uz vienošanās par [kvalifikāciju] 
pielīdzināšanu pamata, ir izdevušas citu dalībvalstu kompetentās iestādes, ņemot vērā tiesību
normas, kas ir piemērojamas to attiecīgajās profesionālās izglītības sistēmās, tie saskaņā ar 
Direktīvu 89/48/EEK neietilpst Grieķijas izglītības sistēmā. Tāpēc mērķis nodrošināt augstu 
līmeni Grieķijas universitātēs iegūstamajai izglītībai netiek apšaubīts ar šādu izglītību, kuras 
kvalitāte ir jānodrošina to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras izdod diplomus, ar 
kuriem tiek apliecināta minētā izglītība.”2

Saskaņā ar standarta procedūru Komisija Grieķijas varas iestādēm nedēļu pēc šā sprieduma 
pieņemšanas nosūtīja oficiālu vēstuli, kurā lūdza tās informēt Komisiju par konkrētiem 
pasākumiem, kas tiks veikti, lai izpildītu sprieduma prasības.

Secinājums

Komisija informēs lūgumraksta iesniedzēju un lūgs viņu valsts administratīvajās iestādēs vai 
administratīvajās tiesās pārsūdzēt lēmumu, ko izdevušas Grieķijas atzīšanas varas iestādes un 
ar kuru tās noraidīja viņa iesniegto atzīšanas lūgumu.

8. Komisijas papildu atbilde (REV. V), kas saņemta 2011. gada 16. novembrī

Lūgumraksta iesniedzējam tika atteikts atzīt viņa tiesību zinātnes diplomu, kas iegūts 
franšīzes līguma ietvaros, lai viņš varētu kārtot Atēnu advokātu kolēģijās eksāmenu ar mērķi 
Grieķijā kļūt par advokātu.

Lūgumraksta iesniedzēja Francijas diploms nedod iespēju strādāt par advokātu Francijā. Tādēļ 
viņš nav pilnībā kvalificēts profesionālis Francijā, lai varētu strādāt par advokātu. Tāpēc uz 
viņu neattiecas Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un viņš nevar 
atsaukties uz Tiesas spriedumu lietā C-274/05, jo minētais spriedums attiecas tikai uz 
franšīzes līguma ietvaros izsniegtu diplomu atzīšanu saskaņā ar Direktīvu 89/48/EEK 
(šobrīd — Direktīva 2005/36/EK).

Lūgumraksta iesniedzēja diploma atzīšanai Grieķijā piemērojamā procedūra ir paredzēta 
Likumā Nr. 3328/2005 par valsts informācijas un akadēmiskās atzīšanas centru un citos 
nosacījumos. Kā norāda lūgumraksta iesniedzējs, par šo atzīšanu kompetentā iestāde ir 
DOATAP.

Taču ar šo likumu ir aizliegts atzīt diplomus, kas iegūti franšīzes līguma ietvaros.

                                               
1 Sprieduma 31. punkts.
2 Sprieduma 40. punkts.
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Komisijas dienesti vērsa Grieķijas varas iestāžu uzmanību uz šo aizliegumu, pieprasot to 
atcelt. Grieķijas varas iestādes Komisijai nosūtīja dokumenta projektu, kura mērķis saskaņā ar 
šo iestāžu norādīto informāciju ir izpildīt šo prasību. Pēc pirmās šī projekta analīzes rodas 
vairāki jautājumi. Grieķijas varas iestādēm 2011. gada 20. oktobrī tika pieprasīti 
paskaidrojumi.

Ja Grieķijas varas iestāžu sniegtā atbilde nebūs apmierinoša, Komisija varētu lemt par 
brīdinājuma vēstules nosūtīšanu Grieķijai.

9. Komisijas papildu atbilde (REV. VI), kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Komisijas dienesti ar 2011. gada 20. oktobra vēstuli pieprasīja Grieķijas iestādēm 
paskaidrojumus par jomu, kam piemēro dokumenta projektu, kura mērķis ir nodrošināt to 
tiesību aktu atbilstību kopienas noteikumiem, jo īpaši atceļot aizliegumu atzīt franšīzes līguma 
ietvaros izsniegtus diplomus. Ir jāuzsver, ka minētā projekta mērķis ir nevis grozīt Likumu 
Nr. 3328/2005, ar kuru ir aizliegta franšīzes līguma ietvaros izsniegtu diplomu atzīšana, bet 
gan veikt izmaiņas dekrētā, ar kuru Grieķijas tiesību aktos transponē Direktīvu 2005/36/EK 
par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Mērķis ir paplašināt minētā dekrēta piemērošanas 
jomu, lai aptvertu gadījumus, uz kuriem neattiecas Direktīva 2005/36/EK, un tādējādi šiem 
gadījumiem vairs nepiemērotu Likumā Nr. 3328/2005 paredzēto procedūru un jo īpaši 
aizliegumu atzīt franšīzes līguma ietvaros izsniegtus diplomus. Tomēr projekta darbības joma 
šķietami tikai daļēji nodrošinātu to, ka tiek atcelts aizliegums atzīt franšīzes līguma ietvaros 
izsniegtus diplomus.

Grieķijas iestādes atbildēja uz 2011. gada 20. oktobra vēstuli, 2011. gada 13. novembrī 
nosūtot elektronisko vēstuli. Tā kā atbilde nebija pietiekami skaidra, papildu paskaidrojumi 
tika pieprasīti 2011. gada 18. novembra elektroniskajā vēstulē, uz kuru Grieķijas iestādes 
atbildēja ar 2011. gada 28. novembra elektronisko vēstuli.

Vienlaicīgi 2011. gada 21. novembrī Komisijas dienesti nosūtīja Grieķijas iestādēm 
informācijas pieprasījumu, uz kuru Grieķijas iestādes atbildēja 2012. gada 23. decembrī.

Tā kā uz dažādajām elektroniskajām vēstulēm sniegtās atbildes nebija apmierinošas, 
Komisijas dienesti 2012. gada 27. janvārī tikās ar Grieķijas iestādēm. Pēc šīs tikšanās 
notika elektroniska sarakste. Tomēr stāvoklis šķietami nav uzlabojies. Tādēļ netiek 
izslēgts, ka Komisija nolems nosūtīt Grieķijai brīdinājuma vēstuli.

10. Komisijas papildu atbilde (REV. VII), kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

Komisija 2012. gada 26. aprīlī nosūtīja Grieķijai brīdinājuma vēstuli par Likuma 
Nr. 3328/2005 neatbilstību Līguma noteikumiem par speciālistu brīvu pārvietošanos. Šo 
likumu, kas attiecas uz kvalifikāciju atzīšanu akadēmiskiem nolūkiem, izmanto arī 
kvalifikāciju atzīšanai profesionāliem nolūkiem. Taču ar šo likumu ir aizliegts atzīt diplomus, 
kas izsniegti franšīzes līguma ietvaros.
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Grieķijas iestādes uz brīdinājuma vēstuli atbildēja ar 2012. gada 12. septembra vēstuli. Minētā 
vēstule pašlaik tiek analizēta. Grieķijas iestādes ir iesniegušas Komisijai arī jaunu dekrēta 
projektu, kas paredzēts, lai paplašinātu dekrēta, ar kuru Grieķijas tiesību aktos transponē 
Direktīvu 2005/36/EK, piemērošanas jomu. Mērķis ir aptvert gadījumus, uz kuriem neattiecas 
Direktīva 2005/36/EK, un tādējādi šiem gadījumiem vairs nepiemērot Likumā 
Nr. 3328/2005 paredzēto procedūru un jo īpaši aizliegumu atzīt franšīzes līguma ietvaros 
izsniegtus diplomus. Notiks saziņa ar Grieķijas iestādēm, lai iegūtu sīkāku informāciju un 
pārliecinātos, ka lūgumraksta iesniedzēja situācija tiek risināta.

11. Komisijas papildu atbilde (REV. VIII), kas saņemta 2013. gada 27. martā

Grieķijas iestādes 2012. gada beigās pieņēma likumu ar mērķi nodrošināt valsts tiesību aktu 
atbilstību LESD noteikumiem un jo īpaši nodrošināt iespēju atzīt franšīzes līguma ietvaros 
izsniegtus diplomus arī gadījumos, kas nav paredzēti Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu. Šo likumu 2013. gada janvāra beigās nosūtīja Komisijas dienestiem.
Pašlaik Komisijas dienesti to analizē, lai noteiktu, vai ar to pārkāpums tagad ir novēršams.

12. Komisijas papildu atbilde (REV. IX), kas saņemta 2013. gada 31. maijā

Grieķijas iestādes 2012. gada beigās pieņēma likumu ar mērķi nodrošināt valsts tiesību aktu 
atbilstību Līguma noteikumiem un jo īpaši nodrošināt iespēju atzīt franšīzes līguma ietvaros 
izsniegtus diplomus arī gadījumos, kas nav paredzēti Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu.  Šo likumu 2013. gada janvāra beigās nosūtīja Komisijas dienestiem.   
Pēc tā analīzes Komisijas dienesti konstatēja, ka šis likums ir atbilstīgs.  Pamatojoties uz 
minēto likumu, lūgumraksta iesniedzējam vairs nevajadzētu būt sarežģījumiem ar viņa 
diploma atzīšanu sakarā ar to, ka tas izsniegts franšīzes līguma ietvaros.  Komisijas dienesti 
ierosinās izbeigt notiekošo pārkāpuma procedūru. 


