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Om: Andragende 0817/2009 af Lujan Navas Pérez, spansk statsborger, om 
tandlægernes situation i Spanien

1. Sammendrag

Andrageren klager over den situation, som tandlæger og tandklinikker står over for. 
Andrageren hævder, at det er muligt at åbne en klinik uden, at man er i besiddelse af særlige 
kvalifikationer på tandbehandlingsområdet, og at det er til skade for kvaliteten af den 
sundhedsforsorg, der tilbydes borgerne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2009.

"Andrageren klager over uregelmæssigheder i den spanske lovgivning og gør gældende, at 
den er til skade for kvaliteten af den sundhedsforsorg, der tilbydes borgerne, idet den ikke 
kræver, at personer, der åbner tandklinikker i Spanien, skal have nogen særlige 
kvalifikationer.

Kommissionens bemærkninger til andragendet

Som andrageren helt korrekt anførte, kan fysiske og juridiske personer uden specifikke 
tandlægekvalifikationer i henhold til den spanske lovgivning (både på nationalt og regionalt 
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plan) om sundhedstjenester1 åbne en tandklinik i Spanien. Det er imidlertid kun kvalificerede 
tandlæger, der kan udøve den erhvervsmæssige virksomhed som tandlæge som sådan2.

Ifølge fast retspraksis er EF-traktatens artikel 43 til hinder for enhver form for nationale 
regler, som ganske vist måtte finde anvendelse uden forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, men som kan gøre det vanskeligere eller mindre attraktivt for 
fællesskabsborgerne at udøve den i traktaten sikrede etableringsfrihed.

En bestemmelse, som betinger en erhvervsdrivendes etablering i værtsmedlemsstaten af, at 
der meddeles forudgående tilladelse, og forbeholder visse erhvervsdrivende, som opfylder 
forudbestemte krav, hvis opfyldelse er en betingelse for, at denne tilladelse meddeles, at 
udøve en selvstændig virksomhed, udgør en hindring som omhandlet i EF-traktatens artikel 
43. En sådan lovgivning hæmmer, eller hindrer ligefrem, erhvervsdrivende fra andre 
medlemsstater i gennem et fast driftssted på værtsmedlemsstatens område at udøve deres 
aktiviteter3.

I modsætning hertil kan enhver erhvervsdrivende i henhold til den spanske lovgivning åbne en 
tandklinik uden at skulle opfylde nogen kvalifikationskrav. Det, at der ikke kræves 
kvalifikationer for at åbne tandklinikker, udgør ikke en hindring i henhold til EF-traktatens 
artikel 43. Beskyttelsen af den offentlige sundhed er sikret i den spanske lovgivning ved, at 
tandpleje skal udføres af kvalificerede tandlæger, hvilket beskytter patienternes sikkerhed.

I denne henseende opfylder den spanske lovgivning også direktiv 2005/36/EF om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, som harmoniserer den grundlæggende 
tandlægeuddannelse og forpligter medlemsstaterne til at sikre, at den erhvervsmæssige 
virksomhed som tandlæge kun udøves af personer, der har erhvervsmæssige kvalifikationer 
som tandlæge4.
Endvidere bemærkes det, at EF-Domstolen har fastlagt, at det er medlemsstaten, der skal 
bestemme det niveau for beskyttelse af den offentlige sundhed, som den ønsker at sikre, og 
hvorledes dette niveau skal nås5.

Konklusion

På dette grundlag mener Kommissionen ikke, at andragendet med hensyn til de påståede 
uregelmæssigheder indeholder nogen oplysninger, der peger i retning af, at den spanske 
lovgivning ikke er i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 43."

                                               
1 Se "Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización 
de centros, servicios y establecimientos sanitarios" og § 7 i "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 Se § 3 i "Real Decreto 1594/1994, de 15 de Julio".
3 Se sag C-531/06, Kommissionen mod Italien.
4 Se artikel 21, stk. 6, og artikel 22 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 
om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.
5 Se sag C-531/06, Kommissionen mod Italien, præmis 36.


