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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1039/2007, którą złożył Giuseppe Lipari (Włochy) w imieniu komitetu 
„Construiamo il domani” (budujmy dla jutra), w sprawie rzekomego 
naruszenia podstawowego prawa do nauki w odniesieniu do dostępu do 
Wydziału Medycyny i Odontologii we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do Unii Europejskiej o podjęcie działań mających położyć kres 
stosowaniu zasady zamkniętej listy w odniesieniu do przyjęć na Wydział Medycyny 
i Odontologii, twierdząc, że takie ograniczenia wynikające z włoskiego ustawodawstwa 
w sprawie szkolnictwa wyższego są niezgodne z właściwymi artykułami karty praw 
podstawowych (art. 14 i 52) dotyczącymi prawa do nauki i zasady proporcjonalności oraz 
przepisami dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych dotyczącymi 
korzystania ze swobody przedsiębiorczości.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Składający petycję zwraca się do Unii Europejskiej o podjęcie działań w celu zniesienia 
zasady zamkniętej listy, której podlegają przyjęcia na Wydział Medycyny i Odontologii na 
podstawie włoskiego ustawodawstwa dotyczącego szkolnictwa wyższego. Podkreśla on, że 
takie ograniczenia są niezgodne z właściwymi artykułami karty praw podstawowych 
(art. 14 i 52) dotyczącymi prawa do nauki i zasady proporcjonalności oraz przepisami 
dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych dotyczącymi korzystania ze 
swobody przedsiębiorczości.
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Parlament Europejski uznał petycję za niedopuszczalną zważywszy, że na podstawie art. 149 
traktatu organizacja systemu edukacyjnego nie należy do kompetencji Unii Europejskiej, lecz 
jest raczej przedmiotem wyłącznej odpowiedzialności państw członkowskich. Poinformował 
o tym składającego petycję i dodał, że wyżej wymienione postanowienia karty praw 
podstawowych oraz przepisy dyrektywy dotyczącej warunków dostępu do zawodów 
regulowanych – oraz, co za tym idzie, korzystania ze swobody przedsiębiorczości i swobody 
świadczenia usług – należy interpretować w świetle postanowień podstawowych zawartych 
w art. 51 ust. 2 karty, w którym stwierdzono, że w przedmiotowej karcie nie ustanawia się 
żadnych nowych kompetencji ani zadań Unii, ani też nie zmienia się kompetencji i zadań 
określonych w traktatach.

W swojej kolejnej korespondencji skierowanej do Parlamentu Europejskiego w maju 2009 r. 
składający petycję przedstawił szereg argumentów, zwłaszcza spowodowanie zakłóceń na 
rynku zawodów związanych z opieką zdrowotną. Jego zdaniem zakłócenia te, mimo iż mają 
miejsce we Włoszech, oddziałują na resztę Wspólnoty, co rodzi konieczność podjęcia działań 
przez Komisję. Powołuje się on głównie na zalecenie wydane przez włoski organ ochrony 
konkurencji i rynku (AGCM) zatytułowane „Uwagi na temat sposobu ustalania list 
zamkniętych w celu przyjęcia na studia wyższe w dziedzinie stomatologii”. Zgodnie 
z wnioskami zawartymi w powyższym zaleceniu „w dążeniu do pogodzenia zasad ochrony 
jakości kształcenia uczestników studiów dyplomowych w dziedzinie stomatologii z ochroną
konkurencji w zawodzie stomatologa” przy określaniu liczby miejsc dostępnych każdego 
roku na studiach w dziedzinie stomatologii należy uwzględniać jedynie ofertę edukacyjną 
uniwersytetów, a nie żadne inne wymagania, np. w zakresie organizacji zawodu, a ponadto 
liczba osób corocznie przyjmowanych na takie studia powinna być jak największa.

Komisja zgadza się z powyższym stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, wedle którego na 
mocy art. 149 traktatu organizacja systemu edukacyjnego jest przedmiotem wyłącznej 
odpowiedzialności państw członkowskich i wobec tego nie należy do kompetencji Unii 
Europejskiej. Przedstawiony przez składającego petycję dokument z dnia 21 kwietnia 2009 r.,
wydany przez włoski organ ds. ochrony konkurencji i rynku (AGCM), jedynie potwierdza 
tezę, zgodnie z którą chodzi o ogólnokrajową debatę wewnętrzną dotyczącą liczby miejsc 
przyznawanych każdego roku na studiach w dziedzinie stomatologii.

W dniu 21 stycznia 2008 r. służby Komisji przekazały składającemu petycję jednakową 
odpowiedź w związku z jego korespondencją odnoszącą się do tej samej kwestii.


