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Strony

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

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

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 3, art. 4 ust. 1 lit. b) oraz art. 12 dyrektywy Rady
92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie drugiego
ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodo-
wego, uzupełniającej dyrektywę 89/48/EWG (Dz.U. L 209,
s. 25)

Sentencja

1) Republika Grecka,

— nie uznając dyplomów optyków wydawanych przez właściwe
organy włoskie po zakończeniu szkolenia prowadzonego
w ramach porozumienia, na mocy którego szkolenie prowa-
dzone przez instytucję prywatną w Grecji jest uznawane przez
rzeczone organy;

— uzależniając rozpatrzenie wniosków o uznanie włoskich
dyplomów optyków od przekazania przez organy włoskie odpo-
wiedzi na pięć pytań, które organy greckie przekazały im wcześ-
niej; i

— nie pozostawiając wyboru między stażem adaptacyjnym a testem
umiejętności osobom, które wystąpiły z wnioskami o uznanie
włoskich dyplomów optyków przed wejściem w życie ustawy
2916/2001 o strukturze kształcenia uniwersyteckiego lub
innego uznanego za równorzędne oraz o uregulowaniu kwestii
dotyczących sektora technologicznego tego kształcenia,

uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 3, art. 4
ust. 1 lit. b) akapit trzeci oraz art. 12 dyrektywy Rady
92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogól-
nego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego,
uzupełniającej dyrektywę 89/48/EWG, zmienionej dyrektywą Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2001/19/WE z dnia 14 maja
2001 r.

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 95 z 28.4.2007.
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