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Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
G. Zavvos oraz H. Støvlbæk, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciel: E. Skandalou,
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Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 1, art. 3, art. 4, art. 7, art. 8 i art. 10 dyrektywy Rady
89/48/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego
systemu uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych,
przyznawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodo-
wego, trwających co najmniej trzy lata (Dz.U. L 19, s. 16) —
Uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innym
państwie członkowskim w zakresie zatrudnienia w sektorze
publicznym i dokonania zapisu do Techniko Epimelytyrio
Elladas

Sentencja

1) Republika Grecka,

— nie uznając dyplomów wydanych przez właściwe władze innego
państwa członkowskiego w wyniku szkolenia odbytego w
ramach umowy, na mocy której szkolenie prowadzone przez
instytucję prywatną w Grecji jest uznawane przez rzeczone
władze;

— przewidując zastosowanie środków uzupełniających w większej
liczbie przypadków niż liczba przypadków dozwolona dyrektywą
Rady 89/48/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
ogólnego systemu uznawania dyplomów ukończenia studiów
wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia
zawodowego, trwających co najmniej trzy lata, zmienioną
dyrektywą 2001/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 14 maja 2001 r.;

— przyznając radzie odpowiedzialnej za uznawania równoważ-
ności tytułów zawodowych uzyskanych po ukończeniu studiów
wyższych kompetencje w zakresie oceny, czy „instytucja naucza-
jąca, w ramach której wnioskodawca odbył szkolenie należy do
szkolnictwa wyższego” oraz w jakim zakresie „wnioskodawca
posiada wymagane doświadczenie zawodowe, w przypadku gdy
okres szkolenia jest krótszy o co najmniej rok od okresu wyma-
ganego w Grecji w celu wykonywania tego samego zawodu”,
oraz

— nie umożliwiając w sektorze publicznym zmiany zaszerego-
wania na wyższy stopień osobom, które zostały zatrudnione na
szczeblu niższym niż szczebel, którego mogły oczekiwać, gdyby
ich dyplomy zostały uznane zgodnie z art. 3 dyrektywy 89/48,
zmienionej dyrektywą 2001/19,

uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy art. 1,
art. 3, art. 4, art. 8 oraz art. 10 dyrektywy 89/48.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Republika Grecka pokrywa dwie trzecie kosztów Komisji Wspólnot
Europejskich oraz pokrywa koszty własne.

4) Komisja Wspólnot Europejskich pokrywa jedną trzecią kosztów
własnych.

(1) Dz.U. C 129 z 9.6.2007.
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