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Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A legalább hároméves szakokta-
tást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének álta-
lános rendszeréről szóló, 1988. december 21-i 89/48/EGK
tanácsi irányelv (HL L 19., 1989.1.24.; magyar nyelvű különki-
adás 5. fejezet, 1. kötet, 337. o.) 1., 3., 4., 7., 8. és 10. cikkének
megsértése – A közszektorban történő alkalmazáshoz és a Tech-
niko Epimelytyrio Elladas-ba (görögországi szakmai kamara)
történő felvételhez a valamely másik tagállamban szerzett szak-
képesítések elismerése.

Rendelkező rész

1) A Görög Köztársaság,

– mivel nem ismeri el a más tagállamok illetékes hatóságai által
az olyan egyezmény alapján zajlott képzéseket követően kiállított
okleveleket, amelynek értelmében a Görögországban valamely
magánszervezet által nyújtott képzést az említett hatóságok a
nemzetivel egyenértékűnek ismerik el;

– mivel a 2001. május 14-i 2001/19/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvvel módosított, a legalább hároméves szakoktatást
és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének általános
rendszeréről szóló, 1988. december 21-i 89/48/EGK tanácsi
irányelvben engedélyezettnél több esetben írja elő kiegyenlítő
intézkedések alkalmazását;

– mivel a felsőoktatási tanúsítványok szakmai egyenértékűségének
elismerésére jogosult tanácsot annak vizsgálatára vonatkozó
hatáskörrel ruházta fel, hogy „a felsőoktatáshoz tartozik-e az az
oktatási intézmény, amelyben a kérelmező a szakmai képzését
folytatta”, és hogy milyen mértékben „rendelkezik a kérelmező
megfelelő szakmai tapasztalattal abban az esetben, ha a képzési
idő legalább egy évvel kevesebb annál, mint amelyet Görögor-
szágban ugyanazon hivatás gyakorlásához megkövetelnek”, és

– mivel nem teszi lehetővé a közszektorban azon személyek maga-
sabb fokozatba való átsorolását, akiket korábban alacsonyabb
fokozatba vettek fel, mint amelyre akkor számíthattak volna, ha
okleveleiket a 2001/19 irányelvvel módosított 89/48 irányelv
3. cikkének megfelelően elismerték volna,

nem teljesítette a 2001/19 irányelvvel módosított 89/48 irányelv
1., 3., 4., 8. és 10. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3) A Görög Köztársaság viseli az Európai Közösségek Bizottsága költ-
ségeinek kétharmadát, valamint a saját költségeit.

4) Az Európai Közösségek Bizottsága viseli saját költségeinek egyhar-
madát.
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