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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 82/2003, ktorú predkladá Petros-Konstantinos Evangelatos, grécky 
štátny občan, o uznávaní diplomov v Grécku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície je držiteľom diplomu z práva a absolventom tretieho stupňa štúdia na 
Univerzite v Grenobli (Francúzsko). Na túto univerzitu sa zapísal prostredníctvom gréckeho 
neštátneho vzdelávacieho centra. Pri jeho zápise do advokátskej komory v Aténach ho 
požiadali, aby mu okrem 18-mesačnej stáže (ktorú absolvoval) uznalo diplomy centrum 
DIKATSA [Medziuniverzitné centrum pre uznávanie diplomov zo zahraničných štúdií]. Na 
tento účel DIKATSA požadovalo od predkladateľa petície, aby predložil rozličné dokumenty 
potvrdzujúce jeho pobyt v danom štáte počas jeho štúdií (faktúry za elektrickú energiu, 
telefónne účty atď.). Predkladateľ petície nedisponuje týmito dokladmi, lebo študoval 
v Grécku v neštátnom vzdelávacom centre, ktoré však francúzska vláda a francúzske 
ministerstvo školstva plne uznáva. Okrem toho jeho diplomy národných vzdelanostných 
kvalifikácií overil úrad prokurátora odvolacieho súdu v meste Grenoble, v ktorom sa táto
univerzita nachádza. Predkladateľ petície žiada o intervenciu Európskeho parlamentu, aby 
centrum DIKATSA prestalo sťažovať uznávanie jeho diplomov získaných v zahraničí.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 4. septembra 2003. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 192 ods. 4 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 14. januára 2004)

Pán Evangelatos absolvoval bakalárske a magisterské štúdium práva na univerzite v Grenobli 
vo Francúzsku. Tieto diplomy získal prostredníctvom neštátneho vzdelávacieho centra 
v Grécku. Následne absolvoval ročnú stáž v advokátskej kancelárii v Grécku. Predkladateľ 
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petície sa sťažuje, že a) advokátska komora v Aténach ho, skôr než mu umožní zúčastniť sa 
advokátskej skúšky, žiada o akademické uznanie jeho diplomov, aby sa potvrdila 
rovnocennosť so zodpovedajúcimi gréckymi diplomami, a že b) príslušný grécky orgán pre 
akademické uznávanie (DIKATSA) odmietol uznať jeho diplomy z dôvodu, že časť štúdia 
neabsolvoval na území Francúzska. Predkladateľ petície tvrdí, že obe rozhodnutia sú 
v rozpore so smernicou 89/48/EHS, ktorou sa zaviedol všeobecný systém uznávania diplomov 
vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania.

Komisia formuluje tieto pripomienky:

a) Povinnosť akademického uznávania diplomu predkladateľa petície s cieľom zúčastniť sa 
skúšky umožňujúcej prístup k výkonu advokátskeho povolania 

Smernica 89/48/EHS sa vzťahuje len na plne kvalifikovaných odborníkov. Táto smernica sa 
vzťahuje len na držiteľov odborných diplomov – tzn. diplomov, ktoré preukazujú, že držiteľ 
má odbornú kvalifikáciu požadovanú na vykonávanie regulovaného povolania v jeho 
členskom štáte pôvodu (pozri článok 1 písm. a) tretiu zarážku smernice). Z informácií 
predložených predkladateľom petície vyplýva, že je držiteľom akademických diplomov, ale 
nie je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti k výkonu advokácie (CAPA), čo je diplom, ktorý 
sa vo Francúzsku vyžaduje pri výkone advokátskeho povolania. Nevzťahuje sa teda na neho 
odborné uznávanie v zmysle smernice 89/48/EHS. Nedošlo teda k porušeniu tejto smernice. 
Vzhľadom na to, že predkladateľ petície pracuje v Grécku ako advokátsky čakateľ a je za to 
finančne odmeňovaný, sa však môže na neho vzťahovať uznanie diplomu v súlade 
s ustanoveniami Zmluvy o ES. Súdny dvor Európskych spoločenstiev vo svojom rozsudku 
Morgenbesser (vec C-313/01) týkajúcom sa Talianska rozhodol o tom, že na prijatie na výkon 
činnosti advokátskeho čakateľa nie je v súlade s právom Spoločenstva vyžadovať najskôr 
akademické uznanie diplomov z práva získaných v iných členských štátoch. Súd rozhodol, že 
ak činnosť advokátskeho čakateľa zahŕňa odmeňované činnosti, platia zásady, ktoré 
vyplývajú z vlastnej judikatúry na základe článkov 39 a 43 Zmluvy o ES. Podľa týchto zásad 
sú vnútroštátne orgány povinné vykonať porovnanie vedomostí zainteresovanej osoby 
dokázané jeho kvalifikáciou alebo získané odbornými skúsenosťami v krajine pôvodu alebo 
v hostiteľskej krajine s vedomosťami dokázanými diplomami požadovanými v rámci 
vnútroštátneho práva. Ak sa z tohto komparatívneho preskúmania zistí, že vedomosti sú 
rovnaké, diplom sa musí uznať. Ak sa pri preskúmaní naopak zistí len čiastočná zhoda, 
hostiteľská krajina môže požadovať, aby zainteresovaná osoba preukázala, že nadobudla 
chýbajúce vedomosti.

S cieľom dokončiť túto analýzu Komisia požiada predkladateľa petície o dodatočné 
informácie, aby zistila najmä to, či podmienka akademického uznávania v jeho prípade 
vychádza z gréckeho zákona a či je činnosť advokátskeho čakateľa v Grécku odmeňovaná. 

b) Zamietnutie centra DIKATSA uznať diplomy predkladateľa petície z práva z dôvodu, že 
časť štúdia neabsolvoval vo Francúzsku

Komisia je informovaná o zamietnutí gréckych orgánov uznať diplomy vydané v rámci 
franchisingových zmlúv. Franchisingová zmluva je zmluva medzi vzdelávacím zariadením 
nachádzajúcim sa v členskom štáte A a vzdelávacím zariadením nachádzajúcim sa 
v členskom štáte B, podľa ktorej sa po absolvovaní vzdelávania v zariadení členského štátu B 
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a úspešnom zložení skúšok v súlade s normami zariadenia členského štátu A môže študentovi 
vydať diplom zo zariadenia členského štátu A.

Súdny dvor v rozsudku Neri z 13. novembra 2003 týkajúcom sa Talianska rozhodol o tom, že 
zamietnutie uznať diplomy z iných členských štátov z dôvodu, že boli vydané v rámci 
franchisingovej zmluvy, je v rozpore s článkom 43 Zmluvy o ES.

Komisia začala dve konania vo veci porušenia proti Grécku, v ktorých sa jedna zo sťažností 
týka neuznania diplomov vydaných v rámci franchisingovej zmluvy. V jednom z konaní sa 
rozhodlo vyriešiť záležitosť na súde, ktorý by ju mal preskúmať v blízkej budúcnosti.

4. Doplňujúca odpoveď Komisie (doručená 19. októbra 2004)

Pokiaľ ide o potrebu akademického uznávania diplomu predkladateľa petície s cieľom 
zúčastniť sa skúšky umožňujúcej prístup k výkonu advokátskeho povolania, Komisia prijala 
od sťažovateľa dokumentáciu, ktorá sa týka aj odmeňovania advokátskych čakateľov. Táto 
dokumentácia sa práve preskúmava spolu s iným prípadom, o ktorom bola Komisia 
informovaná a v rámci ktorého sa požadovali dodatočné informácie.

5. Doplňujúca odpoveď Komisie (doručená 28. februára 2007)

I. Kontext/opis skutočností/súvislosti

Predkladateľ petície uvádza, že napriek skutočnosti, že získal diplom z práva na francúzskej 
univerzite v Grenobli prostredníctvom neštátneho vzdelávacieho centra v Grécku, grécke 
orgány neuznávajú rovnosť jeho diplomu a v dôsledku toho mu bránia prihlásiť sa na skúšku 
umožňujúcu prístup do gréckej advokátskej komory. Takisto uvádza, že grécke orgány 
neuplatňujú závery rozsudku Súdneho dvora vo veci Morgenbesser (vec C-313/01) 
a podmieňujú povolenie pristúpiť ku skúške umožňujúcej prístup k výkonu advokátskeho 
povolania akademickým uznaním požadovaného univerzitného diplomu.

V liste z 26. apríla 2006 Komisia informovala predkladateľa petície o opatreniach, ktoré 
prijala v súvislosti s otázkou franchisingového diplomu a vládneho nariadenia č. 3026/1954 
(o advokátskom kódexe) a v ktorom ho požiadala o dodatočné informácie k jeho petícii.

Komisia počas schôdze z 20. júna 2006 oznámila súčasný stav tejto petície Výboru pre 
petície.

II. Pripomienky Komisie o argumentoch predkladateľa petície

Pokiaľ ide o obe uvedené záležitosti, súčasný stav je takýto:
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a) Údajné neuplatňovanie záverov rozsudku Morgenbesser

Komisia preskúmala túto záležitosť do hĺbky a po tom, ako dostala úplnú odpoveď od 
gréckych orgánov na jej novú formálnu výzvu z júla 2006, dospela k záveru, že grécke orgány 
už neporušujú uplatňovanie článkov 43 a 49 Zmluvy o ES. Pokiaľ ide o možnosť pracovať 
ako advokátsky čakateľ, držitelia zahraničného diplomu z práva sa majú bezodkladne zapísať 
do zoznamu advokátskych čakateľov bez ďalších formalít (žiadne kompenzačné opatrenia 
v dôsledku nedostatočných vedomostí o osobitných právnych otázkach požadovaných v rámci 
gréckeho vnútroštátneho práva). Pokiaľ ide o možnosť absolvovať záverečnú skúšku do 
advokátskej komory, grécke orgány vysvetlili, že zavedený systém umožňuje vykonať úplnú 
komparatívnu analýzu kvalifikácií a vedomostí študenta práva:
1) pred zložením advokátskej skúšky DOATAP (národný orgán pre uznávanie diplomov) 
porovnáva predmety, ktoré študoval držiteľ zahraničného diplomu z práva s tými, ktoré 
študoval aj grécky študent na získanie diplomu z práva; DOATAP potom organizuje aj 
skúšky, pokiaľ ide o právne záležitosti, ktoré sa vo veľkej miere odlišujú podľa príslušných 
vnútroštátnych právnych systémov (najmä občianske právo, súdny poriadok a ústavné právo);
2) potom nasleduje hodnotenie ostatných kvalifikácií (dĺžka vzdelávania, odborné skúsenosti 
v zahraničí atď.) advokátskou komorou v Aténach.

b) Neuznávanie právnych diplomov vydávaných v súvislosti so štúdiom na základe 
franchisingu

V tomto prípade ide o franchising medzi francúzskou verejnou inštitúciou, Univerzitou 
v Grenobli, a súkromnou gréckou vzdelávacou inštitúciou (neštátne vzdelávacie centrum). 
Neuznaním diplomu predkladateľa petície z práva grécke orgány porušujú články 43 a 49 
Zmluvy o ES.

Hoci Súdny dvor už prijal rozhodnutie o franchisingových zmluvách medzi dvoma verejne 
uznávanými vzdelávacími inštitúciami (vec C-153/02, Neri, v roku 2003) a vyhlásil, že 
neuznávaním diplomov udeľovaných na základe takýchto dohôd talianskymi orgánmi sa 
porušuje článok 43 Zmluvy o ES, Komisia sa rozhodla začať konanie proti Grécku na 
Súdnom dvore EÚ 4. júla 2005 (vec C-274/05), keďže podané námietky sa líšia v dvoch 
veciach: Komisia tvrdí, že Súdny dvor by mal vyhlásiť, že neuznaním diplomov (učiteľských 
a inžinierskych) udelených na základe franchisingu (uzatvoreného medzi verejne uznávaným 
vzdelávacím zariadením v EÚ a gréckym súkromným vzdelávacím zariadením) grécke 
orgány porušujú smernicu 89/48/EHS.

III. Závery

Komisia čaká na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-274/05, v ktorom sa určí, či grécke 
orgány majú právo zamietnuť diplomy udelené na základe franchisingovej zmluvy 
uzatvorenej medzi verejne uznávaným vzdelávacím zariadením v EÚ a gréckym súkromným 
vzdelávacím zariadením.

6. Doplňujúca odpoveď Komisie (doručená 7. marca 2008)

Komisia už predložila niekoľko oznámení k tejto petícií a počas schôdze Výboru pre petície 
zo 16. júla 2007 oznámila súčasný stav.
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Pokiaľ ide o údajné porušovanie európskych právnych predpisov, Komisia sa odvoláva na 
svoju intervenciu počas schôdze Výboru pre petície 16. júla 2007: Komisia sa 4. júla 2007 
rozhodla začať proti Grécku konanie pred Súdnym dvorom EÚ (vec C-274/05), v ktorom od 
Súdneho dvora žiada vyhlásiť, že grécke orgány neuznaním diplomov (učiteľských 
a inžinierskych) udelených na základe franchisingu (uzatvoreného medzi verejne uznávaným 
vzdelávacím zariadením v EÚ a gréckym súkromným vzdelávacím zariadením) porušujú 
smernicu 89/48/EHS.

Generálny prokurátor zaslal svoje závery na žiadosť Komisie 19. apríla 2007. Pokiaľ ide 
o otázku franchisingového diplomu, podporil názor Komisie a tvrdí, že Grécko porušilo 
smernicu 89/48/EHS tým, že neuznalo diplomy, ktoré udelil príslušný orgán členského štátu 
na základe franchisingovej zmluvy.

Komisia v súčasnosti očakáva rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-274/05, v ktorom sa 
stanoví, či grécke orgány majú právo odmietnuť diplomy udelené na základe franchisingovej 
zmluvy uzatvorenej medzi verejne uznávaným vzdelávacím zariadením v EÚ a gréckym 
súkromným vzdelávacím zariadením.

7. Doplňujúca odpoveď Komisie (doručená 20. marca 2009)

Doplňujúce poznámky Komisie k petícii
Komisia podala sťažnosť proti Grécku na Súdnom dvore 4. júla 2005 vo veci -274/05 pre 
porušovanie bývalej smernice 89/48/EHS1 o všeobecnom systéme uznávania diplomov 
vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania 
aspoň troch rokov z viacerých dôvodov. Smernica 89/48/EHS bola nahradená smernicou 
2005/36/ES2 o uznávaní odborných kvalifikácií z 20. októbra 2007.

Námietka, ktorú Komisia proti Grécku vzniesla a ktorá má pre predkladateľa petície zásadný 
význam, je neuznanie diplomov vydaných príslušnými orgánmi iného členského štátu 
v súvislosti so vzdelávaním alebo franchisingovým vzdelávaním.

Súdny dvor vydal svoj rozsudok v tejto veci 23. októbra 2008. Súdny dvor tvrdí, že Grécko 
porušilo právo Spoločenstva tým, že neuznalo diplomy vydané príslušnými orgánmi jedného 
členského štátu pri ukončení vzdelávania a odbornej prípravy poskytovanej v rámci zmluvy, 
na základe ktorej sú vzdelávanie a odborná príprava poskytované súkromným orgánom 
v Grécku týmito orgánmi uznávané.

Motívy uvádzané Súdnym dvorom: 

„[…] Neoddeliteľnou súčasťou tohto systému, ktorý nepredpokladá žiadnu harmonizáciu 

                                               
1 Smernica 1989/48/ES o všeobecnom systéme uznávania diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení 
odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov (Ú. v. ES L 19, 24.1.1989, s. 16) a smernica 
1992/51/ES o druhom všeobecnom systéme uznávania odborného vzdelania a prípravy, ktorou sa dopĺňa 
smernica 89/48/EHS (Ú. v. ES L 209, 24.7.1992, s. 25).
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií, 
Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.
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vzdelaní, ktoré sú prípravou na regulované povolania, je, že prináleží jedine príslušným 
orgánom, ktoré vydali diplomy umožňujúce prístup k regulovaným povolaniam, posúdiť, či 
z hľadiska právnych predpisov uplatniteľných v rámci ich systému odborného vzdelávania 
spĺňajú požadované podmienky na ich vydanie. V tejto súvislosti možno uviesť, že článok 8 
ods. 1 smernice 89/48 výslovne dáva hostiteľskému členskému štátu povinnosť prijať za 
každých okolností osvedčenia a doklady vydané príslušnými orgánmi iných členských štátov 
ako dôkaz toho, že sú splnené podmienky na uznanie diplomu. Hostiteľský členský štát preto 
nemôže skúmať základ, na ktorom boli takéto doklady vydané, má ale možnosť posúdiť tie 
z podmienok stanovených v článku 1 písm. a) smernice 89/48, v prípade ktorých zo znenia 
týchto dokladov nevyplýva, že sú už splnené.1“

„Rovnako vzhľadom na to, že diplomy, ktoré osvedčujú vzdelanie poskytnuté v rámci 
nostrifikačných dohôd, vydané príslušnými orgánmi iných členských štátov výlučne z hľadiska 
právnych predpisov uplatniteľných na ich jednotlivé systémy odborného vzdelávania, tieto 
diplomy nespadajú v kontexte smernice 89/48 do gréckeho vzdelávacieho systému. Cieľ 
zaručiť vysokú úroveň vzdelaní gréckych univerzít nie je týmito vzdelaniami spochybnený, 
v prípade ktorých prislúcha príslušným orgánom iných členských štátov, ktoré vydávajú 
diplomy osvedčujúce tieto vzdelania, zaručiť kvalitu.2“

Podľa bežného postupu Komisia zaslala úradný list gréckym orgánom prvý týždeň po prijatí 
tohto rozsudku, pričom ich vyzvala, aby Komisiu informovali o konkrétnych opatreniach, 
ktoré sa vykonajú s cieľom dodržať tento rozsudok.

Záver

Komisia bude predkladateľa petície informovať o rozsudku a vyzve ho, aby neuznal 
rozhodnutie gréckych orgánov pre uznávanie diplomov, ktorým zamietli jeho žiadosť 
o uznanie na vnútroštátnych správnych orgánoch alebo súdoch.

8. Ďalšia odpoveď Komisie (REV. V) (doručená 16. novembra 2011)

Predkladateľovi petície nebol uznaný jeho francúzsky diplom z práva, ktorý získal v rámci 
franchisingu, ktorý potreboval, aby sa mohol zúčastniť advokátskych skúšok na advokátskej 
komore v Aténach, aby sa mohol stať v Grécku advokátom.

Francúzsky diplom predkladateľa petície mu neumožňuje stať sa advokátom vo Francúzsku. 
V dôsledku toho nie je vo Francúzsku plne kvalifikovaným odborníkom na výkon advokácie. 
Nemôže sa teda odvolávať na smernicu 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií ani na 
rozsudok Súdneho dvora vo veci C-274/05, keďže tento rozsudok sa týka len uznávania 
franchisingových diplomov v rámci smernice 89/48/EHS (teraz 2005/36/ES).

Platným postupom uznávania diplomu predkladateľa petície v Grécku je postup podľa zákona 
3328/2005 o národnom informačnom centre a o akademickom uznávaní a iných 
ustanoveniach. Príslušný orgán na vybavenie tohto uznania je DOATAP, ako to označil 

                                               
1 Bod 31 rozsudku.
2 Bod 40 rozsudku.
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predkladateľ petície.

Týmto zákonom sa zakazuje uznávanie diplomov vydávaných v rámci franchisingu. 

Útvary Komisie upriamili pozornosť gréckych orgánov na tento zákaz a požiadali o jeho 
zrušenie. Grécke orgány predložili Komisii návrh textu, ktorý bol podľa nich reakciou na túto 
žiadosť. Po prvej analýze tento projekt vyvolal niekoľko otázok. Grécke orgány boli 
požiadané o ich objasnenie 20. októbra 2011.

V prípade, že odpoveď gréckych orgánov nebude uspokojivá, Komisia sa môže rozhodnúť, že 
Grécku zašle formálnu výzvu.

9. Ďalšia odpoveď Komisie (REV. VI) (doručená 30. mája 2012)

Útvary Komisie listom z 20. októbra požiadali grécke orgány o vysvetlenie v oblasti rozsahu 
pôsobnosti textu, ktorého cieľom bolo zosúladiť ich právne predpisy s pravidlami 
Spoločenstva, najmä zrušením zákazu uznávať franchisingové diplomy. Je potrebné 
zdôrazniť, že cieľom tohto návrhu nie je zmeniť zákon 3328/2005, v ktorom sa uvádza zákaz 
uznávať franchisingové diplomy, ale zmeniť nariadenie, ktorým sa do gréckeho práva 
transponuje smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií. Cieľom je rozšíriť 
rozsah pôsobnosti tohto nariadenia s cieľom pochopiť situácie, na ktoré sa nevzťahuje 
smernica 2005/36/ES, aby sa na tieto situácie už nevzťahoval postup podľa zákona 3328/2005 
a najmä zákaz uznávať franchisingové diplomy. Rozsah pôsobnosti návrhu sa však len veľmi 
čiastočne týka zákazu uznávať franchisingové diplomy.

Grécke orgány odpovedali na výzvu z 20. októbra 2011 e-mailom z 13. novembra 2011. 
Keďže zaslaná odpoveď bola nejasná, boli e-mailom z 18. novembra 2011 požiadané o ďalšie 
vysvetlenia, na ktorý grécke orgány odpovedali e-mailom 28. novembra 2011.

Súbežne útvary Komisie zaslali 21. novembra 2011 gréckym orgánom žiadosť o informácie, 
na ktorú grécke orgány odpovedali 23. decembra 2012. 

Odpovede na viaceré e-maily neboli uspokojivé, preto sa útvary Komisie s gréckymi 
orgánmi stretli 27. januára 2012. Za tým nasledovala výmena listov. Celá situácia sa 
však nevyvíja priaznivým spôsobom. V dôsledku toho nie je vylúčené, že sa Komisia 
rozhodne poslať Grécku formálnu výzvu.

10. Ďalšia odpoveď Komisie (REV. VII) (doručená 27. novembra 2012)

Komisia zaslala 26. apríla 2012 Grécku formálnu výzvu vzhľadom na nesúlad zákona 
3328/2005 s pravidlami zmluvy o voľnom pohybe pracovníkov. Tento zákon, ktorý sa týka 
uznávania akademických kvalifikácií, sa vzťahuje aj na uznávanie odborných kvalifikácií. 
Týmto zákonom sa zakazuje uznávanie franchisingových diplomov. 

Grécke orgány odpovedali na výzvu listom z 12. septembra 2012. Tento list sa v súčasnosti 
analyzuje. Grécke orgány súbežne predložili Komisii nový návrh ustanovenia s cieľom 
rozšíriť rozsah pôsobnosti ustanovenia, ktorým sa smernica 2005/36/ES transponuje do 
gréckeho práva. Cieľom je pochopiť situácie, na ktoré sa nevzťahuje smernica 2005/36/ES, 
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aby sa na tieto situácie už nevzťahoval postup podľa zákona 3328/2005 a najmä zákaz 
uznávať franchisingové diplomy. S gréckymi orgánmi sa nadviaže kontakt s cieľom získať 
rozsiahlejšie informácie a overiť si, či sa to vzťahuje na situáciu predkladateľa petície.

11. Ďalšia odpoveď Komisie (REV. VIII) (doručená 27. marca 2013)

Na konci roka 2012 grécke orgány prijali zákon, aby právne predpisy zosúladili s pravidlami 
ZFEÚ, a najmä aby umožnili uznávanie franchisingových diplomov aj v prípadoch, na ktoré 
sa nevzťahuje smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií. Tento zákon sa 
útvarom Komisie predložil na konci januára 2013. V súčasnosti ho analyzujú útvary Komisie 
s cieľom overiť, či má povahu ukončiť toto porušenie právnych predpisov.

12. Ďalšia odpoveď Komisie (REV. IX) (doručená 31. mája 2013)

Na konci roka 2012 grécke orgány prijali zákon, aby právne predpisy zosúladili s pravidlami 
zmluvy, a najmä aby umožnili uznávanie franchisingových diplomov aj v prípadoch, na ktoré 
sa nevzťahuje smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií. Tento zákon sa 
útvarom Komisie predložil na konci januára 2013. Útvary Komisie po analýze dospeli 
k názoru, že tento zákon je dostačujúci. Na základe tohto zákona by predkladateľovi petície 
nemalo byť zamietnuté uznať jeho diplom z dôvodu, že išlo o franchisingový diplom. Útvary 
Komisie navrhnú klasifikáciu prebiehajúceho konania vo veci porušenia právnych predpisov. 


