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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

 Комисия по петиции

17.12.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0817/2009, внесена от Lujan Navas Pérez, с испанско 
гражданство, относно положението на зъболекарите в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от положението, пред което са изправени 
зъболекарите и зъболекарските клиники. Вносителят на петицията твърди, че е 
възможно да се отвори клиника, без да се притежават специфични квалификации за 
стоматолози, и това е в ущърб на качеството на здравните грижи, които се предлагат на 
гражданите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 декември 2009 г.

Вносителят на петицията твърди, че като не изисква професионална квалификация за 
лекар по дентална медицина за целите на откриване на зъболекарски клиники в 
Испания, испанското законодателство е неправилно и насочено срещу качеството на 
здравните услуги, предлагани на гражданите.

Забележки на Комисията относно петицията

Както правилно заявява вносителят, съгласно испанското законодателство (както на 
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национално, така и на регионално ниво), което регулира здравните услуги1, всяко 
физическо или юридическо лице без конкретна професионална квалификация за лекар 
по дентална медицина може да открие зъболекарска клиника в Испания. Въпреки това 
професионалната дейност на лекар по дентална медицина може да се осъществява 
единствено от лица, които притежават професионална квалификация за лекар по 
дентална медицина2. 

Съгласно установената съдебна практика член 43 от Договора за ЕО не допуска 
национална мярка, която макар и приложима без дискриминация, с оглед на 
гражданството, може да затрудни или да направи по-малко привлекателно 
упражняването от гражданите на Общността на гарантираната от Договора свобода на 
установяване.

Правна уредба, която поставя установяването в приемащата държава-членка на 
икономически оператор от друга държава-членка в зависимост от издаването на 
предварително разрешение и запазва упражняването на дейност като самостоятелно 
заето лице единствено за някои икономически оператори, които отговарят на 
предварително определени изисквания, чието спазване е условие за издаването на това 
разрешение, представлява ограничение по смисъла на член 43 от Договора за ЕО. 
Такава правна уредба възпира, дори пречи на икономическите оператори от други 
държави-членки да упражняват своята дейност в приемащата държава-членка чрез 
постоянно място на дейност3.

За разлика от това, съгласно испанското законодателство всеки икономически оператор 
може да открива зъболекарска клиника, без да трябва да отговаря на предварително 
определени изисквания за квалификация. Тази липса на изискване за квалификация, за 
да бъде отворена зъболекарска клиника, не представлява ограничение по смисъла на 
член 43 от Договора за ЕО. Целта за закрила на общественото здраве е гарантирана 
съгласно испанското законодателство от факта, че зъболекарските услуги се извършват 
от квалифицирани лекари по дентална медицина, като по този начин се гарантира 
безопасността на пациентите.

В това отношение испанското законодателство съответства и на Директива 2005/36/ЕО
относно признаването на професионалните квалификации, която хармонизира базовото 
обучение по дентална медицина и задължава държавите-членки да гарантират, че 
професионалната дейност на лекар по дентална медицина се осъществява от лица, 
които притежават професионална квалификация за лекар по дентална медицина4.
Освен това, следва да припомним, че Съдът на Европейските общности се е 
произнесъл, че държавите-членки, в съответствие с общностното право, следва да 

                                               
1 Вж. Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización
de centros, servicios y establecimientos sanitarios; и член 7 от Decreto 51/2006, de 15 de junio, del Consejo de 
Gobierno, Regulador del Régimen Jurídico y Procedimiento de Autorización y registro de Centros, Servicios y 
Establecimientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid
2 Вж. член 3 от Real Decreto 1594/1994, de 15 de Julio.
3 Вж. дело C-531/06, Комисия/Италия
4 Вж. член 21, параграф 6, и член 22 от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации, ОВ L 255/22 от 30 
септември 2005 г.
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решат в каква степен възнамеряват да осигурят закрилата на общественото здраве и по 
какъв начин трябва да бъде постигната посочената степен1.

Заключение

На тези основания Комисията счита, че що се отнася до предполагаемите нередности, 
петицията не съдържа никаква информация, която да показва, че испанското 
законодателство нарушава член 43 от Договора за ЕО.

                                               
1 Вж. дело C-531/06, Комисия/Италия, § 36


