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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1039/2007 af Giuseppe Lipari, italiensk statsborger, for udvalget 
"construiamo il domain" (lad os bygge for fremtiden), om påstået overtrædelse af 
den grundlæggende ret til uddannelse i forbindelse med adgang til fakultetet for 
medicin og odontologi i Italien

1. Sammendrag

Andrageren ønsker, at Europa-Parlamentet griber ind for at fjerne adgangsbegrænsningen til 
fakultetet for medicin og odontologi, idet han gør gældende, at sådanne begrænsninger i den 
italienske lovgivning om universitetsuddannelse er uforenelige med de relevante artikler i 
chartret om grundlæggende rettigheder (artikel 14 og 52) vedrørende retten til uddannelse og 
proportionalitetsprincippet samt med direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer vedrørende udøvelsen af etableringsfriheden.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. marts 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. november 2009.

"Andrageren ønsker, at Europa-Parlamentet griber ind for at fjerne adgangsbegrænsningen til 
fakultetet for medicin og odontologi i kraft af den italienske lovgivning om 
universitetsuddannelse. Han gør gældende, at sådanne begrænsninger er uforenelige med de 
relevante artikler i chartret om grundlæggende rettigheder (artikel 14 og 52) vedrørende retten 
til uddannelse og proportionalitetsprincippet samt med direktivet om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer vedrørende udøvelsen af etableringsfriheden.

Europa-Parlamentet har konstateret, at i henhold til EF-traktatens artikel 149 henhører 
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tilrettelæggelsen af uddannelsessystemet ikke under EU's kompetence, men at det var 
medlemsstaternes eneansvar, og at andragendet ikke opfyldte betingelserne for behandling. 
Det underrettede andrageren om dette og tilføjede, at de ovennævnte bestemmelser i chartret 
om grundlæggende rettigheder og i direktivet om betingelserne for adgang til regulerede 
erhverv - og følgelig udøvelsen af etableringsfriheden og den frie udveksling af 
tjenesteydelser - skal læses på baggrund af den grundlæggende bestemmelse i artikel 51, stk. 
2, i chartret, som fastsætter, at dette charter ikke skaber nye kompetencer eller nye opgaver 
for Fællesskabet og Unionen og ikke ændrer de kompetencer og opgaver, der er fastlagt i 
traktaterne.

Andrageren fremførte i en ny skrivelse til Europa-Parlamentet i maj 2009 en række 
argumenter, og navnlig forvridningen på markedet i sundhedssektoren. Han mener, at disse 
forvridninger, selv om de foregår i Italien, påvirker resten af EU, og at det derfor er 
nødvendigt, at Kommission griber ind. Han gør navnlig opmærksom på en henstilling fra den 
italienske myndighed for beskyttelse af konkurrencen og markedet (AGCM) med titlen 
"Observationer af måden at fastlægge adgangsbegrænsningen til universitetsstudier i 
odontologi". Konklusionerne i henstillingen "med henblik på at forene principperne om 
beskyttelse af kvaliteten i uddannelsen af medlemmerne på diplomkurser i odontologi med 
bevarelsen af konkurrencen i tandlægeerhvervet" er bl.a., at for at fastsætte det årlige antal 
tilgængelige pladser til odontologistudierne, skal kun udbuddet af uddannelser på 
universiteterne tages i betragtning, og ikke andre krav, som f.eks. vedrører organisationen af 
erhvervet, og at det årlige antal, der optages på disse studier, skal øges til det højest mulige 
antal.

Kommissionen tilslutter sig Europa-Parlamentets ovennævnte holdning, der går ud på, at 
tilrettelæggelsen af uddannelsessystemet i henhold til EF-traktatens artikel 149 henhører 
under medlemsstaternes eneansvar og således ikke EU's kompetence. Skrivelsen af 21. april 
2009 fra den italienske myndighed for beskyttelse af konkurrencen og markedet (AGCM), 
som andrageren har fremlagt, bekræfter opfattelsen af, at det drejer sig om en intern national 
debat om antallet af pladser, der hvert år tildeles til odontologistudierne.  

Kommissionen gav andrageren et lignende svar den 21. januar 2008 som svar på en skrivelse 
om det samme spørgsmål."


