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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.11.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1039/2007, внесена от Giuseppe Lipari, с италианско гражданство, от 
името на комитета „Construiamo il domani“ („Да градим бъдещето“), относно 
твърдение за нарушение на основното право на образование във връзка с 
достъпа до Факултета по медицина и стоматология в Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията иска Европейският съюз да предприеме мерки с цел 
премахване на принципа на ограничения брой места (numerus clausus) за прием във 
Факултета по медицина и стоматология, като твърди, че ограниченията, наложени от 
италианското законодателство по отношение на университетското образование, са 
несъвместими със съответните членове от Хартата на основните права (членове 14 и 
52) относно правото на образование и принципа на пропорционалност, както и с 
директивата за признаване на професионалните квалификации във връзка с 
упражняване на свободата на установяване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

Вносителят на петицията иска Европейският съюз да предприеме мерки с цел 
премахване на ограничението на броя на местата за прием във Факултета по медицина 
и стоматология в съответствие с италианското законодателство в областта на 
университетското образование. Той подчертава, че подобни ограничения са 
несъвместими със съответните членове от Хартата на основните права (членове 14 и
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52) относно правото на образование, както и с принципа на пропорционалност и 
директивата за признаване на професионалните квалификации по отношение на 
упражняването на свободата на установяване.

Тъй като установи, че по силата на член 149 от Договора организацията на 
образователната система не попада в сферата на компетентност на Европейския съюз, а 
по-скоро е от изключителната компетентност на държавите-членки, Европейският 
парламент обяви петицията за недопустима. Той информира за това вносителя на 
петицията, като допълни, че гореспоменатите разпоредби на Хартата на основните 
права и на директивата, които се отнасят до условията за достъп до регламентирани 
професии – и следователно до упражняването на свободата на установяване и 
свободното предоставяне на услуги – трябва да се тълкуват в светлината на основната 
разпоредба на член 51, параграф 2 от Хартата, който посочва, че последната не създава 
никакви нови компетенции или задачи за Общността и за Съюза и не променя 
компетенциите и задачите, определени в Договорите.

В ново писмо до Европейския парламент през май 2009 г. вносителят на петицията 
изтъкна някои аргументи, а именно предизвиканите нарушения на пазара на здравните 
професии. Той счита, че тези нарушения, които са ясно изразени в Италия, оказват 
въздействие върху останалата част от Общността и, следователно, са необходими 
действия от страна на Комисията. Той се позовава главно на препоръка на италианския 
орган за защита на конкуренцията и пазара (AGCM), озаглавена „Наблюдения върху 
начина на определяне на броя на местата за достъп до университетски курсове на 
обучение по дентална медицина“. Заключенията на горепосочената препоръка, „с цел 
да се съгласуват принципите за запазване на качеството на образованието на 
следващите университетски курс по специалност дентална медицина със защитата на 
конкуренцията в стоматологичната професия“ гласят по-конкретно, че за да се 
определи годишният брой на наличните места за следване по специалност дентална 
медицина, трябва да се вземе под внимание единствено предлагането на обучение в 
университетите, но не и други изисквания, отнасящи се например до организацията на
професията, и че годишният брой на приетите в тази специалност следва да се увеличи 
максимално.

Комисията се присъединява към горепосочената позиция на Европейския парламент, 
според която по силата на член 149 от Договора, организацията на образователната 
система е от изключителната компетентност на държавите-членки и следователно не
попада в сферата на компетентност на Европейския съюз. Представеният от вносителя 
на петицията документ от 21 април 2009 г. на италианския орган за защита на 
конкуренцията и пазара (AGCM) само потвърждава тезата, че става въпрос за 
вътрешнонационален дебат относно броя на местата, предоставяни всяка година за 
следване по специалност дентална медицина.

Службите на Комисията дадоха идентичен отговор на вносителя на петицията на 21 
януари 2008 г. в отговор на писмо, повдигащо същия въпрос.


