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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr.1039/2007 dėl tariamo pagrindinės teisės į išsilavinimą pažeidimo, 
susijusio būtent su priėmimu į medicinos ir odontologijos fakultetus Italijoje, 
kurią pateikė Italijos pilietis Giuseppe Lipari organizacijos „Costruiamo il 
domani“ („Kurkime ateitį“) vardu.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo Europos Sąjungos įsikišti siekiant panaikinti numerus clausus
principą, kuriuo vadovaujamasi priimant studentus į medicinos ir odontologijos fakultetus, 
nes šis pagal Italijos nacionalinę teisę universitetinio išsilavinimo srityje taikomas apribojimas 
yra nesuderinamas su Pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintais teisės į išsilavinimą ir 
proporcingumo principais (14 ir 52 straipsniai) ir direktyva dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo, kuri yra būtina įgyvendinant įsisteigimo laisvę.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. kovo 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 lapkričio 20 d.

„Peticijos pateikėjas prašo Europos Sąjungos įsikišti siekiant panaikinti pagal Italijos 
nacionalinę teisę universitetinio išsilavinimo srityje taikomą numerus clausus principą, kuriuo 
vadovaujantis studentai priimami į medicinos ir odontologijos fakultetus. Peticijos pateikėjas 
teigia, kad toks apribojimas nesuderinamas su Pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintais teisės į 
išsilavinimą nuostata ir proporcingumo principais (14 ir 52 straipsniai) ir direktyva dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo, kuri yra būtina įgyvendinant įsisteigimo laisvę.
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Kadangi pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 149 straipsnį Europos Sąjunga visiškai 
pripažįsta valstybių narių atsakomybę už švietimo sistemų organizavimą ir tai nepriklauso jos 
kompetencijai, Europos Parlamentas paskelbė peticiją nepriimtina. EP apie tai informavo 
peticijos pateikėją ir pridūrė, kad peticijos pateikėjo minėtos Pagrindinių teisių chartijos 
nuostatos, direktyvos dėl galimybės verstis reglamentuojama profesine veikla nuostatos ir 
įsisteigimo laisvės įgyvendinimo ir laisvės teikti paslaugas nuostatos turėtų būti taikomos 
remiantis svarbiausia nuostata – Pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 2 dalimi, kurioje 
teigiama, kad šia chartija neišplečiama Europos Sąjungos teisės taikymo sritis už ES 
įgaliojimų ribų, Bendrijai ir Europos Sąjungai nenustatoma naujų įgaliojimų ar užduočių ir 
nepakeičiamos nustatytosios Sutartyse.

2009 m. gegužės mėn. peticijos pateikėjas Europos Parlamentui atsiuntė raštą su naujais 
argumentais, kuriame būtent teigiama, kad iškraipoma sveikatos priežiūros profesijų rinka. 
Peticijos pateikėjas mano, kad, nors rinka iškraipoma Italijoje, to padariniai juntami visoje 
Bendrijoje, todėl Komisija turėtų imtis veiksmų. Peticijos pateikėjas remiasi Italijos 
nacionalinės konkurencijos ir rinkos tarnybos (AGCM) pateikta rekomendacija pavadinimu 
„Numerus clausus principo taikymo metodo, priimant studentus į burnos higienos specialybės 
universitetines studijas, stebėsena“. Šios rekomendacijos išvadose teigiama, kad „siekiant 
suderinti burnos higienos specialybės studentų mokymo kokybės apsaugos principus su 
burnos higienos specialisto profesijos konkurencingumo užtikrinimu“, universitetai, kasmet 
nustatantys burnos higienos specialybės studentų vietų skaičių, turėtų atsižvelgti tik į mokymo 
pasiūlą, o ne į kitus reikalavimus, kuriuos kelia profesinės organizacijos, ir kasmet priimti kuo 
daugiau studentų.

Komisija pritaria Europos Parlamento nuomonei, kad pagal Europos bendrijos steigimo 
sutarties 149 straipsnį Europos Sąjunga visiškai pripažįsta valstybių narių atsakomybę už 
švietimo sistemų organizavimą ir tai nepriklauso jos kompetencijai. Peticijos pateikėjo 
pateiktame 2009 m balandžio 21 d. Italijos nacionalinės konkurencijos ir rinkos tarnybos 
(AGCM) dokumente tik patvirtinamas teiginys, kad kasmet priimamų burnos higienos 
specialybės studentų skaičiaus nustatymas yra nacionalinio lygmens klausimas.

2008 m. sausio 21 d. Komisijos tarnybos peticijos pateikėjui į jo užduotą klausimą pateikė 
tokį pat atsakymą.“


