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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0082/2003, którą złożył Petros-Constantinos Evangelatos 
(obywatel Grecji), w sprawie uznawania dyplomów w Grecji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję posiada dyplom z dziedziny prawa i dyplomy ukończenia studiów 
podyplomowych na Uniwersytecie w Grenoble (Francja). Zapisał się na wspomniany 
uniwersytet za pośrednictwem ośrodka studiów otwartych w Grecji. Kiedy złożył wniosek o 
przyjęcie do izby adwokackiej w Atenach, zażądano – oprócz 18-miesięcznego stażu (który 
odbył) – aby jego dyplomy zostały uznane przez DIKATSA [Międzyuniwersytecki ośrodek 
uznawania dyplomów ukończenia studiów zagranicznych]. Aby uznać dyplomy, DIKATSA 
zarządała od składającego petycję dostarczenia różnych dokumentów poświadczających 
pobyt w danym państwie przez okres trwania studiów (rachunki za elektryczność, telefon 
itp.). Składający petycję nie posiada takich dokumentów, gdyż studiował w Grecji, w ośrodku 
studiów otwartych, który jest jednak całkowicie uznawany przez państwo francuskie i 
francuskie Ministerstwo Edukacji, zaś dyplomy, które wydaje, są dyplomami krajowymi, 
zatwierdzonymi przez biuro prokuratora sądu apelacyjnego w Grenoble, gdzie znajduje się 
również siedziba wspomnianego uniwersytetu. Składający petycję wnosi o interwencję 
Parlamentu Europejskiego, aby DIKATSA zaprzestał nieuznawania dyplomów uzyskanych za 
granicą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 września 2003 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 14 stycznia 2004 r.

M. Pan Evangelatos posiada dyplom licencjacki i magisterski z zakresu prawa wydany przez 
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Uniwersytet w Grenoble, we Francji. Dyplomy te uzyskał za pośrednictwem ośrodka studiów 
otwartych w Grecji. Następnie odbył roczny staż w kancelarii adwokackiej w Grecji. 
Składający petycję skarży się, że a) izba adwokacka w Atenach zażądała od niego uznania 
jego dyplomów przez instytucję akademicką poprzez odniesienie do odpowiednich dyplomów 
greckich przed dopuszczeniem go do egzaminu nadającego prawo do wykonywania zawodu 
adwokata oraz b) organ grecki właściwy dla uznawania dyplomów (DIKATSA) odmówił 
uznania jego dyplomów, uzasadniając, że nie odbył części swoich studiów na terytorium 
Francji. Składający petycję twierdzi, że obydwie decyzje są sprzeczne z dyrektywą 
89/48/EWG, która wprowadziła ogólny system uznawania dyplomów szkół wyższych 
potwierdzających kształcenie zawodowe.

Petycja skłania Komisję do przedstawienia następujących uwag:

a) Wymóg uznania dyplomu składającego petycję przez instytucję akademicką, aby został 
on dopuszczony do egzaminu nadającego prawo do wykonywania zawodu adwokata 

Dyrektywa 89/48/EWG ma zastosowanie wyłącznie do zawodów w pełni 
wykwalifikowanych. Dyrektywą objęci są wyłącznie posiadacze dyplomów zawodowych, tj. 
dyplomów potwierdzających, że ich posiadacze mają kwalifikacje do wykonywania zawodu 
regulowanego w ich państwach członkowskich pochodzenia (zob. art. 1 lit. a) tiret trzecie 
dyrektywy). Z informacji przekazanych przez składającego petycję wynika, że posiada 
dyplomy uniwersyteckie, lecz nie ma świadectwa dopuszczenia do zawodu adwokata (CAPA 
[certificat d'aptitude à la profession d'avocat]), które jest dyplomem wymaganym do 
wykonywania zawodu adwokata we Francji. Nie może zatem korzystać z uznania dyplomu 
zawodowego w rozumieniu dyrektywy 89/48/EWG. W tej sytuacji nie można mówić o 
naruszeniu tej dyrektywy. 

Jednakże, ze względu na fakt, że składający petycję pracuje w Grecji jako adwokat stażysta i 
za taką pracę pobiera wynagrodzenie, może skorzystać z uznania swojego dyplomu zgodnie z 
postanowieniami traktatu WE. W wyroku w sprawie Morgenbesser (C-313/01) przeciwko 
Włochom Trybunał Sprawiedliwości uznał za niezgodne z prawem wspólnotowym 
wymaganie wcześniejszego uznania przez instytucję akademicką dyplomu z zakresu prawa 
uzyskanego w innych państwach członkowskich do celów przyjęcia na praktykę adwokacką. 
Trybunał uznał, że jeżeli praktyka adwokacka stażysty obejmuje prace za wynagrodzeniem, 
stosuje się zasady wynikające z jego orzecznictwa opartego na art. 39 i 43 traktatu WE. 
Zgodnie z tymi zasadami władze krajowe mają obowiązek przeprowadzenia porównania 
wiedzy zainteresowanego, potwierdzonej jego kwalifikacjami lub zdobytej w ramach 
doświadczenia zawodowego w państwie pochodzenia lub w państwie przyjmującym z wiedzą 
zatwierdzoną dyplomami wymaganymi przez prawo krajowe. Jeżeli z analizy porównawczej 
wynika, że wiedza ta jest równoważna, dyplom należy uznać. Jeżeli zaś analiza wykaże 
równoważność częściową, państwo przyjmujące może wymagać od zainteresowanego, aby 
dowiódł, że zdobył brakujące umiejętności.
W celu uzupełnienia powyższej analizy Komisja zwróci się do składającego petycję 
o dodatkowe informacje, aby dowiedzieć się między innymi, czy warunek uznania przez 
instytucję akademicką wynika w jego przypadku z prawa greckiego oraz czy praktyka 
adwokacka stażysty podlega w Grecji wynagrodzeniu. 

b) Odmowa ze strony DIKATSA uznania dyplomów składającego petycję z zakresu prawa z 
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uzasadnieniem, że nie odbył części studiów we Francji

Komisja została powiadomiona o odmowie uznawania przez władze greckie dyplomów 
wydawanych w ramach franchisingu. Franchising stanowi umowę między placówką 
akademicką znajdującą się w państwie członkowskim A a placówką akademicką znajdującą 
się w państwie członkowskim B, na mocy której po odbyciu studiów w placówce w państwie 
członkowskim B oraz zaliczeniu egzaminów zgodnych z normami przyjętymi w placówce 
państwa członkowskiego A student otrzymuje dyplom placówki w państwie członkowskim A.

W wyroku w sprawie Neri przeciwko Włochom z dnia 13 listopada 2003 r. Trybunał 
Sprawiedliwości uznał za sprzeczną z art. 43 traktatu WE odmowę uznania dyplomów 
wydanych w innych państwach członkowskich uzasadnioną faktem, że zostały one wydane w 
ramach franchisingu.

Komisja wszczęła dwa postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego przeciwko Grecji, w których jeden z zarzutów obejmuje odmowę uznania 
dyplomów uzasadnioną faktem, że zostały one wydane w ramach franchisingu. W jednym z 
tych postępowań postanowiono wnieść sprawę do Trybunału, który powinien ją rozpatrzyć w 
najbliższym czasie. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 października 2004 r.

W kwestii wymogu uznania dyplomu składającego petycję przez instytucję akademicką do 
celów dopuszczenia do egzaminu nadającego prawo do wykonywania zawodu adwokata, 
Komisja otrzymała od składającego skargę dokumentację, która dotyczy również 
wynagradzania aplikantów adwokackich. Dokumentacja ta jest obecnie analizowana w 
powiązaniu z innym przypadkiem, który został zgłoszony Komisji i w ramach którego 
zwrócono się o dostarczenie dodatkowych informacji.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 28 lutego 2007 r.

I. Kontekst/streszczenie faktów/przebieg sprawy

Autor petycji stwierdza, że pomimo uzyskania przez niego tytułu magistra prawa na 
Uniwersytecie w Grenoble we Francji za pośrednictwem ośrodka studiów otwartych w Grecji, 
władze greckie nie uznają jego tytułu za równoważny i w związku z tym odmawiają mu 
możliwości przystąpienia do egzaminu adwokackiego w Grecji. Twierdzi on również, że 
władze greckie nie stosują wniosków wyroku wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości w 
sprawie Morgenbesser (C-313/01) i uzależniają wydanie zezwolenia na przystąpienie do 
egzaminu nadającego prawo do wykonywania zawodu adwokata od uznania przez instancję 
akademicką wymaganego dyplomu uniwersyteckiego.

Komisja pismem z dnia 26 kwietnia 2006 r. powiadomiła składającego petycję o działaniach 
podjętych w kwestiach związanych z dyplomami wydawanymi w systemie franchisingu oraz 
dekretem ustawodawczym nr 3026/1954 (Kodeks adwokacki) i zwróciła się do niego o 
dostarczenie dodatkowych dowodów na poparcie złożonej przez niego skargi.

Komisja złożyła sprawozdanie z aktualnego stanu sytuacji na posiedzeniu Komisji Petycji w 
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dniu 20 czerwca 2006 r.

II. Uwagi Komisji do argumentacji zawartej w petycji

Jeśli chodzi o dwa wyżej wymienione zarzuty, sytuacja przedstawia się następująco:

a) zarzut dotyczący niestosowania wniosków ze sprawy Morgenbesser:

Komisja szczegółowo zbadała tę kwestię i po otrzymaniu wyczerpującej odpowiedzi władz 
greckich na dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia z lipca 2006 r. stwierdza, że 
władze greckie nie naruszają już art. 43 i 49 TWE. Jeśli chodzi o możliwość pracy jako w 
charakterze aplikanta adwokackiego, posiadacze uzyskanego za granicą tytułu magistra prawa 
umieszczani są na liście aplikantów bezzwłocznie i bez innych formalności (nie stosuje się 
środków wyrównawczych ze względu na brak wiedzy w kwestiach szczególnych 
wymaganych przez prawo greckie). Jeśli chodzi o zezwolenie na przystąpienie do końcowego 
egzaminu adwokackiego, władze greckie wyjaśniły, że stosowany obecnie system umożliwia 
dokonanie pełnej analizy porównawczej umiejętności i wiedzy aplikanta:
1) przed przystąpieniem do egzaminu adwokackiego krajowy organ ds. uznawania dyplomów 
DOATAP dokonuje porównania dziedzin, jakie studiował posiadacz uzyskanego zagranicą 
tytułu magistra prawa z dziedzinami, jakie musiał studiować student grecki w celu otrzymania 
tytułu magistra prawa; DOATAP organizuje następnie również egzaminy w dziedzinach 
prawniczych, które zasadniczo różnią się w różnych krajowych systemach prawnych (m. in. 
prawo cywilne, procedury cywilne, prawo konstytucyjne);
2) potem następuje ocena pozostałych kwalifikacji (okresy stażu, doświadczenie zawodowe 
za granicą itd.) przez Radę Adwokacką w Atenach.

b) nieuznawanie tytułów magistra prawa przyznawanych w ramach studiów odbytych w 
systemie franchisingu

W tym przypadku mowa o franchisingu między francuską instytucją państwową, 
uniwersytetem w Grenoble, a grecką prywatną instytucją edukacyjną (ośrodkiem studiów 
otwartych_. Nie uznając tytułu magistra prawa składającego petycję, władze greckie 
naruszają postanowienia art. 43 i 49 TWE.

Pomimo że Trybunał Sprawiedliwości już raz podjął decyzję w sprawie umów 
franchisingowych pomiędzy dwoma publicznie uznanymi instytucjami kształcącymi (C-
153/02, Neri, w 2003 r.) i orzekł, że nieuznanie dyplomów wydanych na podstawie takich 
umów przez władze włoskie narusza postanowienia art. 43 TWE, Komisja w dniu 4 lipca 
2005 r. postanowiła wszcząć przeciwko Grecji postępowanie p rzed  Trybunałem 
Sprawiedliwości (C-274/05), gdyż zgłoszone zastrzeżenia różnią się w dwóch aspektach: 
Komisja uważa, że Trybunał Sprawiedliwości powinien orzec, iż poprzez nieuznawanie 
stopni naukowych (nauczycielskich i inżynierskich) przyznawanych na podstawie umowy 
franchisingowej (zawartej pomiędzy publicznie uznaną instytucją kształcącą UE a prywatną 
grecką instytucją kształcącą) władze greckie naruszają przepisy dyrektywy 89/48/EWG.

III. Wnioski

Komisja oczekuje na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-274/2005, które 
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określi, czy władze greckie mają prawo odmowy uznania stopni naukowych przyznawanych 
na podstawie umowy franchisingowej zawartej pomiędzy publicznie uznaną instytucją 
kształcącą UE a prywatną grecką instytucją kształcącą.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 marca 2008 r.

Komisja przedstawiła już wiele komunikatów związanych z przedmiotową petycją i złożyła 
sprawozdanie z bieżącego stanu postępowania w tej sprawie na posiedzeniu Komisji Petycji 
w dniu 16 lipca 2007 r.

Jeżeli chodzi o rzekome naruszenie prawa UE, Komisja odwołuje się do swojego wystąpienia 
na posiedzeniu Komisji Petycji w dniu 16 lipca 2007 r.: Komisja podjęła decyzję o wszczęciu 
postępowania przeciwko Grecji przed Trybunałem Sprawiedliwości w dniu 4 lipca 2005 r. (C-
274/05), zwracając się do niego o stwierdzenie, że poprzez nieuznawanie stopni naukowych 
(nauczycielskich i inżynierskich) przyznawanych na podstawie umowy franchisingowej 
(zawartej pomiędzy publicznie uznaną instytucją kształcącą UE a prywatną grecką instytucją 
kształcącą) władze greckie naruszają przepisy dyrektywy 89/48/EWG.

Rzecznik generalny sformułował konkluzje w sprawie wniosku Komisji w dniu 
19 kwietnia 2007 r. W kwestii przyznawanych w systemie franchisingu dyplomów w pełni 
poparł on stanowisko Komisji i uznał, że Grecja naruszyła dyrektywę 89/48/EWG, nie 
uznając dyplomów przyznawanych przez właściwy organ państwa członkowskiego na 
podstawie umowy franchisingowej.

Komisja oczekuje obecnie na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-274/05, 
które określi, czy władze greckie mają prawo odmowy uznania stopni naukowych 
przyznawanych na podstawie umowy franchisingowej zawartej pomiędzy publicznie uznaną 
instytucją kształcącą UE a prywatną grecką instytucją kształcącą.

7. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Dodatkowe uwagi Komisji dotyczące petycji
Komisja w dniu 4 lipca 2005 r. wszczęła przed Trybunałem Sprawiedliwości postępowanie 
przeciwko Grecji (sprawa C-274/05) w sprawie naruszenia z kilku powodów przepisów 
dawnej dyrektywy 89/48/EWG1 w sprawie ogólnego systemu uznawania 
dyplomów ukończenia studiów wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia 
i szkolenia zawodowego, trwających co najmniej trzy lata. Dyrektywa 89/48/EWG została z 
dniem 20 października 2007 r. zastąpiona dyrektywą 2005/36/WE2 w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych.

Wśród zarzutów, które Komisja skierowała przeciw Grecji, zarzut o zasadniczym znaczeniu 

                                               
1 Dyrektywa 1989/48/WE w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, 
przyznawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego, trwających co najmniej trzy lata (Dz.U. L 
19 z 24.1.1989, s. 16) oraz dyrektywa 1992/51/WE w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia 
i szkolenia zawodowego, uzupełniająca dyrektywę 89/48/EWG (Dz.U. L 209 z 24.7.1992, s. 25).
2 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych, Dz.U. L 255/22 z 30.9.2005.
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dla składającego petycję dotyczył nieuznawania dyplomów przyznanych przez właściwe 
władze innego państwa członkowskiego w kontekście kształcenia i szkolenia prowadzonych 
w systemie franchisingu.

Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w przedmiotowej sprawie w dniu 23 
października 2008 r. Grecja została uznana winną naruszenia przepisów prawa 
wspólnotowego, ponieważ nie uznała dyplomów przyznanych przez właściwe władze innego 
państwa członkowskiego w wyniku kształcenia i szkolenia zapewnianego w ramach umowy, 
zgodnie z którą kształcenie i szkolenie zapewniane przez prywatną instytucję w Grecji jest 
uznawane przez te władze.

Trybunał Sprawiedliwości przedstawił następujące powody: 

„(...)Istotną cechą tego systemu, który nie dokonuje harmonizacji szkoleń zapewniających 
dostęp do zawodów regulowanych, jest, że wyłącznie do właściwych władz wydających 
dyplomy zapewniające taki dostęp należy sprawdzenie, w świetle przepisów znajdujących 
zastosowanie w ramach ich systemu szkolenia zawodowego, czy spełnione są warunki 
wymagane dla ich wydania. Można zauważyć w tej kwestii, że art. 8 ust. 1 dyrektywy 89/48 
wyraźnie zobowiązuje przyjmujące państwo członkowskie do zaakceptowania w każdym 
przypadku wydanych przez właściwe władze innych państw członkowskich zaświadczeń i 
dokumentów w charakterze dowodu, że warunki uznania dyplomu są spełnione. W rezultacie 
przyjmujące państwo członkowskie nie może badać podstawy, na której takie dokumenty 
zostały wystawione, zachowując przy tym możliwość przeprowadzenia kontroli dotyczących 
tych warunków określonych w art. 1 lit. a) dyrektywy 89/48, które w świetle treści rzeczonych 
dokumentów nie zostały jeszcze spełnione1”

„(…) dyplomy potwierdzające szkolenia odbyte w ramach umów uznających, jeżeli są 
wydawane przez właściwe władze innych państw członkowskich wyłącznie w świetle 
przepisów znajdujących zastosowanie w ramach ich odpowiednich systemów szkolenia 
zawodowego, nie podlegają, w kontekście dyrektywy 89/48, greckiemu systemowi 
edukacyjnemu. W rezultacie cel, jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu nauczania 
uniwersyteckiego w Grecji, nie jest zagrożony w wyniku tych szkoleń, których poziom 
powinny zapewnić właściwe władze innych państw członkowskich, wydające dyplomy 
potwierdzające rzeczone szkolenia”2»

Zgodnie ze standardową procedurą Komisja skierowała oficjalne pismo do władz greckich już 
w tydzień po wydaniu tego orzeczenia, prosząc, by poinformowały one Komisję, jakie 
konkretne działania zostaną podjęte w celu zastosowania się do orzeczenia.

Wnioski

Komisja powiadomi składającego petycję o orzeczeniu, zachęcając go do odwołania się przed 
krajowymi organami administracyjnymi lub sądowymi od decyzji wydanej przez zajmujące 
się uznawaniem kwalifikacji władze greckie, przez które jego wniosek o uznanie kwalifikacji 

                                               
1 Punkt 31 wyroku.
2 Punkt 40 wyroku.
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został odrzucony.

8. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV V), otrzymana dnia 16 listopada 2011 r.

Składającemu petycję odmówiono uznania uzyskanego we Francji dyplomu z prawa, 
otrzymanego w systemie franchisingu, w celu dopuszczenia go do egzaminu adwokackiego w 
Atenach, aby mógł zostać adwokatem w Grecji.

Francuski dyplom składającego petycję nie daje prawa do wykonywania zawodu adwokata 
we Francji.  W związku z tym składający petycję nie posiada wystarczających kwalifikacji, 
aby mógł wykonywać zawód adwokata we Francji.  Nie podlega zatem przepisom dyrektywy 
2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i nie może powołać się na 
wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-274/05, ponieważ wspomniany wyrok 
dotyczy jedynie uznawania dyplomów przyznanych w systemie franchisingu w ramach 
dyrektywy 89/48/EWG (obecnie 2005/36/WE).

W Grecji procedurą mającą zastosowanie do uznania dyplomu składającego petycję jest 
procedura przewidziana w ustawie nr 3328/2005 o krajowym ośrodku informacyjnym ds. 
uznawalności wykształcenia i innych przepisach. Organem właściwym do uznania 
wspomnianego dyplomu jest, jak wskazuje składający petycję, DOATAP.

Na mocy wymienionej wcześniej ustawy zakazuje się jednak uznawania dyplomów 
przyznanych w systemie franchisingu. 

Służby Komisji zwróciły uwagę władz greckich na ten zakaz, wnioskując o jego zniesienie.  
Władze greckie przekazały Komisji projekt dokumentu mającego w ich opinii stanowić 
odpowiedź na wspomniany wniosek. W wyniku wstępnej analizy tego projektu pojawił się 
szereg wątpliwości.  Dnia 20 października 2011 r. zwrócono się do władz greckich o 
udzielenie wyjaśnień.

Jeżeli odpowiedź władz greckich okaże się niezadowalająca, Komisja może podjąć decyzję o 
skierowaniu do Grecji wezwania do usunięcia uchybienia.

9. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV VI), otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

W piśmie z dnia 20 października 2011 r. służby Komisji zwróciły się do władz greckich o 
wyjaśnienia w sprawie zakresu stosowania projektu tekstu służącego dostosowaniu 
ustawodawstwa greckiego do regulacji wspólnotowych, w szczególności przez zniesienie 
zakazu uznawania dyplomów przyznawanych w systemie franchisingu. Należy podkreślić, że 
celem tego projektu nie jest modyfikacja ustawy nr 3328/2005, w której zawarto zakaz 
uznawania dyplomów wydawanych w systemie franchisingu, lecz modyfikacja dekretu, w 
którym dokonuje się transpozycji do prawa greckiego dyrektywy 2005/36/WE w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych.   Ma to na celu rozszerzenie zakresu stosowania tego 
dekretu w celu uwzględnienia sytuacji nieobjętych dyrektywą 2005/36/WE, tak aby nie 
podlegały one procedurze przewidzianej w ustawie nr 3328/2005, a w szczególności 
zakazowi uznawania dyplomów wydawanych w systemie franchisingu. Tymczasem zakres 
stosowania projektu zdaje się w niewielkim stopniu znosić zakaz uznawania dyplomów 
wydawanych w systemie franchisingu.
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Władze greckie odpowiedziały na pismo z dnia 20 października 2011 r. drogą elektroniczną 
dnia 13 listopada 2011 r. Ze względu na brak jasności przysłanej odpowiedzi, dnia 
18 listopada 2011 r. skierowano do władz greckich wiadomość elektroniczną z prośbą o 
dostarczenie dodatkowych wyjaśnień, na którą władze greckie odpowiedziały drogą 
elektroniczną w dniu 28 listopada 2011 r.

Jednocześnie dnia 21 listopada 2011 r. służby Komisji skierowały do władz greckich wniosek 
o informacje, na który władze greckie odpowiedziały w dniu 23 grudnia 2012 r. 

Jako że informacje udzielone przez władze greckie w odpowiedzi na różne 
poszczególne zapytania drogą elektroniczną nie były zadowalające, służby Komisji 
spotkały się z władzami greckimi w dniu 27 stycznia 2012 r. W wyniku spotkania 
nastąpiła wymiana korespondencji elektronicznej. Niemniej jednak sytuacja nie rozwija 
się pomyślnie. W związku z tym nie można wykluczyć, że Komisja podejmie decyzję o 
skierowaniu do Grecji wezwania do usunięcia uchybienia.

10. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV VII), otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

W dniu 26 kwietnia 2012 r. Komisja skierowała do Grecji wezwanie do usunięcia uchybienia 
w związku z niezgodnością ustawy nr 3328/2005 z postanowieniami traktatu dotyczącymi 
swobodnego przepływu pracowników. Ustawa ta, obejmująca uznawanie kwalifikacji do 
celów akademickich, jest również stosowana do uznawania kwalifikacji do celów 
zawodowych. Na mocy ustawy tej zakazuje się jednak uznawania dyplomów przyznanych w 
systemie franchisingu. 

Władze greckie odpowiedziały na wezwanie do usunięcia uchybienia pismem z dnia 12 
września 2012 r. W chwili obecnej trwa analiza jego treści. Jednocześnie władze greckie 
przedstawiły Komisji nowy projekt dekretu mający na celu rozszerzenie zakresu zastosowania 
dekretu transponującego do prawa greckiego dyrektywę 2005/36/WE. Ma on uwzględniać 
sytuacje nieobjęte dyrektywą 2005/36/WE, tak aby nie podlegały one procedurze 
przewidzianej w ustawie nr 3328/2005, a w szczególności zakazowi uznawania dyplomów 
wydawanych w systemie franchisingu. Zostanie nawiązany kontakt z władzami greckimi, aby 
uzyskać obszerniejsze informacje oraz sprawdzić, czy wspomniany dekret obejmuje sytuację 
składającego petycji.

11. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV VIII), otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Pod koniec 2012 r. władze greckie przyjęły ustawę mającą na celu zapewnienie zgodności 
greckiego ustawodawstwa z przepisami TFUE, a w szczególności umożliwienie uznawania 
dyplomów przyznanych w systemie franchisingu również w przypadkach nieobjętych 
dyrektywą 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Tekst tej ustawy 
został przekazany służbom Komisji pod koniec stycznia 2013 r. Jest on obecnie analizowany 
przez służby Komisji w celu sprawdzenia, czy dzięki tej ustawie uchybienie zostanie usunięte.

12. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV IX), otrzymana dnia 31 maja 2013 r.

Pod koniec 2012 r. władze greckie przyjęły ustawę mającą na celu zapewnienie zgodności 
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greckiego ustawodawstwa z przepisami traktatu, a w szczególności umożliwienie uznawania 
dyplomów przyznanych w systemie franchisingu również w przypadkach nieobjętych 
dyrektywą 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Tekst tej ustawy 
został przekazany służbom Komisji pod koniec stycznia 2013 r. Po dokonaniu analizy służby 
Komisji oceniają, że ustawa ta jest zadowalająca.  Na podstawie tej ustawy składającemu 
petycję nie powinno się dłużej odmawiać uznania dyplomu ze względu na fakt, że został on 
wydany w systemie franchisingu. Służby Komisji zaproponują zamknięcie toczącego się 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. 


