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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1039/2007, ko komitejas „Construiamo il domani” (celsim 
rītdienai) vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais Giuseppe Lipari, par 
iespējamiem pārkāpumiem attiecībā uz pamattiesībām uz izglītību saistībā ar 
uzņemšanu Medicīnas un odontoloģijas fakultātē Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai Eiropas Savienība veiktu pasākumus, kas izbeigtu 
skaitlisko ierobežojumu (numerus clausus) piemērošanu attiecībā uz studentu uzņemšanu 
Medicīnas un odontoloģijas fakultātē, norādot, ka šādi Itālijas tiesību aktos par augstāko 
izglītību noteiktie ierobežojumi ir pretrunā ar Pamattiesību hartas atbilstošajiem pantiem 
(14. un 52. pants) par tiesībām uz izglītību un proporcionalitātes principu, kā arī ar Direktīvu 
par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu saistībā ar uzņēmējdarbības veikšanas brīvību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 10. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Savienību iejaukties, lai pārtrauktu numerus clausus, 
kas regulē uzņemšanu Medicīnas un odontoloģijas fakultātē saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem 
par augstskolas izglītību. Viņš norāda, ka šādi ierobežojumi nav savietojami ar atbilstošajiem 
Pamattiesību hartas pantiem (14. un 52. pants) par tiesībām uz izglītību, kā arī ar 
proporcionalitātes principu, un Direktīvu par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu attiecībā uz 
brīvības veikt uzņēmējdarbību īstenošanu.

Saskaņā ar EK līguma 149. pantu, secinot, ka izglītības sistēmas organizācija neietilpst 
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Eiropas Savienības kompetencē, bet drīzāk tikai dalībvalstu kompetencē, Eiropas Parlaments 
atzinis šo lūgumrakstu par nepieņemamu. Parlaments par to ir informējis lūgumraksta 
iesniedzēju, piebilstot, ka iepriekš minētie Pamattiesību hartas un direktīvas noteikumi 
attiecībā uz piekļuves nosacījumiem reglamentētām profesijām — un tādējādi brīvības veikt 
uzņēmējdarbību īstenošanu un brīvu pakalpojumu sniegšanu — jāizskata, ņemot vērā Hartas 
51. panta 2. punkta pamatnoteikumu, kas nosaka, ka tā nerada nekādu kompetenci, ne arī 
jaunu uzdevumu Kopienai un Savienībai, un negroza līgumos noteiktās kompetences un 
uzdevumus.

Lūgumraksta iesniedzējs jaunā vēstulē, kas nosūtīta Eiropas Parlamentam 2009. gada maijā, 
izvirzījis noteiktu skaitu argumentu, īpaši, par traucējumiem, kas radīti veselības aprūpes 
profesiju tirgū. Viņš apgalvo, ka šie traucējumi, kaut arī norisinās Itālijā, rada savu ietekmi uz 
pārējo Kopienu un ka tāpēc ir nepieciešama rīcība no Komisijas puses. Lūgumraksta 
iesniedzējs galvenokārt atsaucas uz Itālijas Konkurences un tirgus aizsardzības iestādes 
(AGCM) ieteikumu ar nosaukumu „Novērojumi par numerus clausus noteikšanas veidu 
piekļuvei universitāšu programmām zobārstniecībā”. Minētā ieteikuma secinājumi „ar mērķi 
savienot zobārstniecības studentu apmācības kvalitātes aizsardzības principus ar konkurences 
saglabāšanu zobārstu profesijā” galvenokārt nosaka, ka, lai noteikto ikgadējo brīvo vietu 
skaitu zobārstniecības studijām, jāņem vērā vienīgi augstskolās sniegtās apmācības 
piedāvājums, nevis citas prasības, piemēram, saistībā ar profesijas organizāciju, un ka 
ikgadējais šādu studentu uzņemšanas skaits pēc iespējas jāpalielina.

Komisija pievienojas iepriekš minētajai Eiropas Parlamenta nostājai, saskaņā ar kuru, ņemot 
vērā EK līguma 149. pantu, izglītības sistēmas organizācija ietilpst vienīgi dalībvalstu 
kompetencē un tādējādi neietilpst Eiropas Savienības kompetencē. 2009. gada 21. aprīļa 
Itālijas Konkurences un tirgus aizsardzības iestādes (AGCM) dokuments, ko iesniedzis 
lūgumraksta iesniedzējs, vienīgi apstiprina apgalvojumu, saskaņā ar kuru ir runa par iekšējām 
valsts debatēm attiecībā uz vietu skaitu, kas katru gadu tiek piešķirts zobārstniecības studijām.

Tādu pašu atbildi lūgumraksta iesniedzējam 2008. gada 21. janvārī snieguši Komisijas 
dienesti, atbildot uz vēstuli par šo pašu jautājumu.”


