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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1039/2007, ingediend door Giuseppe Lipari, (Italiaanse 
nationaliteit) namens het comité "Costruiamo il domani" (laten we bouwen aan 
morgen), over een vermeende schending van het fundamentele recht op onderwijs 
in verband met toegang tot de faculteit geneeskunde en odontologie in Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt de Europese Unie om maatregelen te nemen om een einde te maken aan het 
numerus clausus-beginsel in het kader van de toelating van studenten tot de faculteit 
geneeskunde en odontologie. Volgens indiener is deze beperking op universitair onderwijs in 
de Italiaanse wetgeving onverenigbaar met de hierop betrekking hebbende artikelen van het 
Handvest van de grondrechten (artikel 14 en 52) inzake het recht op onderwijs en het 
evenredigheidsbeginsel en de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in 
verband met de uitoefening van de vrijheid van vestiging.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009.

Indiener verzoekt de Europese Unie om maatregelen te nemen om een einde te maken aan de 
numerus clausus die de toelating regelt tot de faculteit geneeskunde en odontologie krachtens
de Italiaanse wetgeving met betrekking tot het universitair onderwijs. Hij betoogt dat 
dergelijke beperkingen onverenigbaar zijn met de relevante artikelen van het Handvest van de 
grondrechten (artikel 14 en 52) inzake het recht op onderwijs, met het evenredigheidsbeginsel 
en met de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in verband met de 
uitoefening van de vrijheid van vestiging.
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Vaststellende dat krachtens artikel 149 van het Verdrag de organisatie van het onderwijs tot 
de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten behoort en niet onder de bevoegdheden van de 
Europese Unie valt, heeft het Europees Parlement het verzoekschrift niet ontvankelijk 
verklaard. Het Europees Parlement heeft de indiener van het verzoekschrift meegedeeld dat 
bovengenoemde bepalingen van het Handvest van de grondrechten en de richtlijn inzake de 
voorwaarden voor toegang tot gereglementeerde beroepen en daarmee de uitoefening van de 
vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverlening dienen te worden gelezen in het licht 
van de cruciale bepaling van artikel 51, lid 2 van het Handvest, dat stelt dat het Handvest geen 
nieuwe bevoegdheden of taken voor de Gemeenschap en voor de Unie schept, noch de in de 
Verdragen neergelegde bevoegdheden en taken wijzigt.

Indiener heeft in mei 2009 in een nieuw schrijven aan het Europees Parlement een aantal 
argumenten aangevoerd, waaronder verstoring van de markt van beroepen in de 
gezondheidszorg. Hij is van mening dat deze verstoringen, ook al vinden deze in Italië plaats, 
gevolgen hebben voor de rest van de Gemeenschap en dat optreden van de Commissie 
daarom noodzakelijk is. Indiener beroept zich hoofdzakelijk op een aanbeveling van de 
Italiaanse overheid inzake de bescherming van de mededinging en de markt (AGCM) getiteld 
"Opmerkingen ten aanzien van de vaststelling van de numerus clausus voor toelating tot de 
universitaire opleiding tandheelkunde". De conclusies van deze aanbeveling "met het oog op 
het streven de beginselen ter bescherming van de opleidingskwaliteit van de leden van de 
opleiding tandheelkunde te verenigen met het behoud van de mededinging in tandheelkundige 
beroepen" zijn met name dat bij het vaststellen van het aantal beschikbare plaatsen voor de 
opleiding tandheelkunde alleen het opleidingsaanbod van universiteiten in aanmerking 
genomen mag worden en geen andere vereisten, zoals vereisten met betrekking tot de 
organisatie van de beroepsgroep, en dat jaarlijks zo veel mogelijk personen toegelaten zouden 
moeten worden tot deze studie.

De Commissie sluit zich aan bij bovengenoemd standpunt van het Europees Parlement dat
krachtens artikel 149 van het Verdrag de organisatie van het onderwijssysteem valt onder de 
exclusieve bevoegdheid van de lidstaten en dus niet onder de bevoegdheid van de Europese 
Unie. Het door de indiener aangevoerde document van 21 april 2009 van de Italiaanse 
autoriteit voor bescherming van de mededinging en van de markt (AGCM) bevestigt alleen 
maar dat het aantal plaatsen dat jaarlijks wordt toegekend voor tandheelkundige opleidingen,
een discussie is die op intern, nationaal niveau gevoerd moet worden.

De diensten van de Commissie hebben op 21 januari 2008 de indiener op identieke wijze 
geïnformeerd, als antwoord op een brief waarin dezelfde kwestie aan de orde werd gesteld.


