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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Giuseppe Lipari, olasz állampolgár által a „construiamo il domani” 
(építsünk a jövőnek) nevében benyújtott, 1039/2007 sz. petíció az olaszországi 
orvostudományi és szájsebészeti karokra való bejutás kapcsán az  oktatáshoz 
való alapvető jog állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Európai Unió intézkedését kéri az orvostudományi és szájsebészeti 
karra való felvételt szabályozó numerus clausus felszámolása érdekében, azzal érvelve, hogy 
az egyetemi oktatásra vonatkozóan fennálló, az olasz jog értelmében alkalmazott ilyen jellegű 
korlátozások nem összeegyeztethetők az Alapjogi Charta oktatáshoz való jogról és az 
arányosság elvéről szóló, vonatkozó cikkeivel, valamint a letelepedés szabadsága tekintetében 
a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelvvel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 10. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. november 20.

A petíció benyújtója az Európai Unió intézkedését kéri az egyetemi oktatásra vonatkozó olasz 
jogszabályok értelmében az orvostudományi és szájsebészeti karra való felvétel terén 
alkalmazott numerus clausus felszámolása érdekében. Azzal érvel, hogy a hasonló 
korlátozások nem összeegyeztethetők az Alapjogi Charta oktatáshoz való jogról szóló, 
vonatkozó cikkeivel (14. és 52. cikk), illetve az arányosság elvével, valamint a letelepedés 
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szabadsága tekintetében a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelvvel.

Az Európai Parlament, miután a Szerződés 149. cikke alapján megállapította, hogy az oktatási 
rendszer szervezése nem tartozik az Európai Unió hatáskörébe, hanem a tagállamok 
kizárólagos kompetenciája, elfogadhatatlannak nyilvánította a petíciót. Döntéséről tájékoztatta 
a petíció benyújtóját, hozzáfűzve, hogy az Alapjogi Charta illetve a szabályozás alá eső 
foglalkozásokhoz való hozzáférésre vonatkozó irányelv fent említett rendelkezéseit – és ebből 
következően a letelepedés szabadságáról illetve a szolgáltatásnyújtás szabadságáról szóló 
rendelkezéseket – a Charta 51. cikke (2) bekezdésének alapvető rendelkezése fényében kell 
értelmezni, amely megállapítja, hogy a Charta nem hoz létre új feladatokat az Unió számára, 
és nem módosítja a Szerződésekben meghatározott hatásköröket és feladatokat.

A petíció benyújtója az Európai Parlamenthez intézett 2009. májusi levelében néhány újabb 
érvet hozott fel, nevezetesen az egészségügyi foglalkozások piacán okozott versenytorzító 
hatásokra vonatkozóan. Véleménye szerint ezek a torzító hatások – jóllehet Olaszországban 
jelentkeznek – a Közösség többi részén is kifejtik hatásukat, éppen ezért szükségessé teszik a 
Bizottság intézkedését. Elsősorban egy bizonyos, az olasz verseny- és piacvédelmi hatóság 
(AGCM) által kiadott ajánlásra hivatkozik, melynek címe "Megjegyzések a fogorvosi 
egyetemi kurzusokhoz való hozzáférésre vonatkozó numerus clausus meghatározásának 
módjáról". Az említett ajánlás végkövetkeztetése nevezetesen az, hogy "a fogorvosi diplomát 
adó kurzusok résztvevői részére nyújtott képzés minőségének megóvására, illetve a fogorvosi 
szakmán belüli verseny megőrzésére vonatkozó elvek összeegyeztetése érdekében" a 
fogorvosi tanulmányok területén rendelkezésre álló éves hallgatói helyek meghatározásakor 
kizárólag az egyetemek által nyújtott képzési kínálatot kell figyelembe venni, nem pedig 
egyéb, például a szakma szervezéséhez kapcsolódó követelményeket; valamint hogy a fenti 
tanulmányokra felvehető hallgatók éves számát maximálisan ki kell bővíteni.

A Bizottság csatlakozik az Európai Parlament fent említett álláspontjához, amely szerint a 
Szerződés 149. cikke értelmében az oktatási rendszer szervezése a tagállamok kizárólagos 
kompetenciája, következésképpen nem tartozik az Európai Unió hatáskörébe. Az olasz 
verseny- és piacvédelmi hatóság (AGCM) 2009. április 21-i keltezésű, a petíció benyújtója 
által ismertetett dokumentuma csak alátámasztja azt a tézist, hogy jelen esetben a fogorvosi 
tanulmányokra évente felvehető hallgatók számáról szóló belső nemzeti vitáról van szó.  

A Bizottság szolgálatai 2008. január 1-jén ugyanilyen értelmű a választ adtak a petíció 
benyújtójának a szóban forgó kérdést felvető levelére.


