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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1039/2007, του Giuseppe Lipari, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της επιτροπής «construiamo il domani» (ας χτίσουμε το αύριο), σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στην εκπαίδευση όσον 
αφορά την πρόσβαση στη Ιατρική και Οδοντιατρική Σχολή στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την ανάληψη δράσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να παύσει 
η εφαρμογή του numerus clausus που διέπει τον αριθμό εισακτέων στην Ιατρική και 
Οδοντιατρική Σχολή, ισχυριζόμενος ότι τέτοιου είδους περιορισμοί βάσει της ιταλικής 
νομοθεσίας όσον αφορά την πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι ασύμβατες με τα αντίστοιχα 
άρθρα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (άρθρα 14 και 52) που αφορούν το 
δικαίωμα στην εκπαίδευση και την αρχή της αναλογικότητας, καθώς και με την οδηγία 
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων όσον αφορά την άσκηση της 
ελευθερίας εγκατάστασης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων ζητεί την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να παύσει η 
εφαρμογή του numerus clausus που διέπει τον αριθμό εισακτέων στην Ιατρική και 
Οδοντιατρική Σχολή βάσει της ιταλικής νομοθεσίας όσον αφορά την πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση. Ισχυρίζεται ότι τέτοιου είδους περιορισμοί είναι ασύμβατοι με τα αντίστοιχα 
άρθρα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (άρθρα 14 και 52) που αφορούν το 
δικαίωμα στην εκπαίδευση και την αρχή της αναλογικότητας, καθώς και με την οδηγία 
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σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων όσον αφορά την άσκηση της 
ελευθερίας εγκατάστασης.

Επισημαίνοντας ότι, δυνάμει του άρθρου 149 της Συνθήκης, η οργάνωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά αποτελεί 
αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαρακτήρισε την 
αναφορά μη παραδεκτή. Ενημέρωσε δε σχετικώς τον αναφέροντα, προσθέτοντας ότι οι 
προαναφερθείσες διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της οδηγίας σχετικά με 
τους όρους πρόσβασης σε νομοθετικά κατοχυρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες –και 
κατά συνέπεια η άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών– πρέπει να 
ερμηνεύονται υπό το πρίσμα της θεμελιώδους διάταξης του άρθρου 51, παράγραφος 2, του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όπου ορίζεται ότι ο Χάρτης δεν θεσπίζει νέες 
αρμοδιότητες και καθήκοντα για την Ένωση, ούτε τροποποιεί τις αρμοδιότητες και τα 
καθήκοντα όπως ορίζονται στις Συνθήκες.

Ο αναφέρων, με νέα επιστολή που απηύθυνε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο του 
2009, ανέπτυξε μια σειρά επιχειρημάτων, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τη στρέβλωση που 
προκαλείται στην αγορά των επαγγελμάτων υγείας. Εκτιμά ότι οι εν λόγω στρεβλώσεις, 
παρότι εντοπίζονται γεωγραφικά στην Ιταλία, παράγουν αποτελέσματα και στην υπόλοιπη 
Κοινότητα και, ως εκ τούτου, η παρέμβαση της Επιτροπής είναι επιβεβλημένη. Επικαλείται 
κυρίως μια σύσταση της ιταλικής αρχής προστασίας του ανταγωνισμού και της αγοράς 
(AGCM), με τίτλο «Παρατηρήσεις σχετικά με τη μέθοδο καθορισμού του numerus clausus 
όσον αφορά την πρόσβαση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση στον τομέα της οδοντιατρικής». 
Στα συμπεράσματα της σύστασης αυτής, «προκειμένου να επιτευχθεί ο αρμονικός 
συνδυασμός των αρχών της προστασίας της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους 
υποψηφίους πτυχιούχους οδοντιατρικής και της διατήρησης του ανταγωνισμού στο 
οδοντιατρικό επάγγελμα», επισημαίνεται ειδικότερα ότι, κατά τον καθορισμό του ετησίου 
αριθμού διαθέσιμων θέσεων στους φοιτητές οδοντιατρικής, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
μόνον η προσφορά θέσεων κατάρτισης στα πανεπιστήμια και όχι άλλες ανάγκες που θα 
μπορούσαν να αφορούν, λόγου χάρη, την οργάνωση του επαγγέλματος, και ότι ο ετήσιος 
αριθμός των εισακτέων σε τέτοια πανεπιστημιακά τμήματα πρέπει να αυξηθεί στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό.

Η Επιτροπή συμφωνεί με την προαναφερθείσα θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σύμφωνα με την οποία, δυνάμει του άρθρου 149 της Συνθήκης, η οργάνωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος εμπίπτει στο πεδίο αποκλειστικής αρμοδιότητας των κρατών 
μελών, και ως εκ τούτου δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έγγραφο 
που εκδόθηκε στις 21 Απριλίου 2009 από την ιταλική αρχή προστασίας του ανταγωνισμού 
και της αγοράς (AGCM), το οποίο προσκόμισε ο αναφέρων, επιβεβαιώνει απλώς τη θέση 
σύμφωνα με την οποία το θέμα αφορά τον εσωτερικό εθνικό διάλογο σχετικά με τον αριθμό 
των θέσεων που προβλέπονται κάθε έτος για την εισαγωγή φοιτητών σε πανεπιστημιακά 
τμήματα οδοντιατρικής.

Παρόμοια απάντηση είχαν δώσει οι υπηρεσίες της Επιτροπής στον αναφέροντα την 21η 
Ιανουαρίου 2008, απαντώντας σε επιστολή στην οποία θιγόταν το ίδιο ζήτημα.


