
CM\800241EL.doc PE431.103v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

17.12.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0817/2009, του Lujan Navas Pérez, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την κατάσταση των οδοντιάτρων στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι οδοντίατροι και οι 
οδοντιατρικές κλινικές. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι είναι δυνατό να ανοίξει κάποιος κλινική
χωρίς να κατέχει ειδικό πτυχίο οδοντιατρικής, και αυτό αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας της 
υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται στους πολίτες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι καθώς δεν απαιτείται πτυχίο οδοντιατρικής για να ανοίξει 
κάποιος οδοντιατρική κλινική στην Ισπανία, η ισπανική νομοθεσία είναι αντικανονική και 
αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που παρέχονται 
στους πολίτες.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής επί της αναφοράς

Όπως ορθώς δήλωσε ο αναφέρων, βάσει της ισπανικής νομοθεσίας (τόσο σε εθνικό όσο και 
σε περιφερειακό επίπεδο) για τις υπηρεσίες υγείας1, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς 

                                               
1 Βλ. Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorizaciσn 
de centros, servicios y establecimientos sanitarios· και άρθρο 7 του Decreto 51/2006, de 15 de junio, del Consejo 
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ειδικό πτυχίο οδοντιατρικής δύναται να ανοίξει οδοντιατρική κλινική στην Ισπανία. Ωστόσο, 
μόνο ειδικευμένοι οδοντίατροι μπορούν να ασκούν την επαγγελματική δραστηριότητα του 
οδοντιάτρου αυτή καθαυτή1.

Κατά πάγια νομολογία, το άρθρο 43 ΕΚ απαγορεύει οποιοδήποτε εθνικό μέτρο το οποίο, 
ακόμη και αν εφαρμόζεται άνευ διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, ενδέχεται να παρακωλύσει ή να 
καταστήσει λιγότερο ελκυστική την άσκηση, από τους υπηκόους των κρατών μελών της 
Κοινότητας, της ελευθερίας εγκαταστάσεως την οποία κατοχυρώνει η Συνθήκη.

Συνιστά περιορισμό κατά την έννοια του άρθρου 43 ΕΚ νομοθετική ρύθμιση η οποία εξαρτά 
την εγκατάσταση στο κράτος μέλος υποδοχής επιχείρησης άλλου κράτους μέλους από τη 
χορήγηση προηγουμένως άδειας και η οποία περιορίζει την άσκηση μη μισθωτής 
δραστηριότητας σε ορισμένες επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις από 
την τήρηση των οποίων εξαρτάται η χορήγηση της άδειας αυτής. Μια τέτοια νομοθετική 
ρύθμιση αποθαρρύνει και μάλιστα εμποδίζει επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών να ασκήσουν 
τις δραστηριότητές τους στο κράτος μέλος υποδοχής μέσω σταθερής εγκαταστάσεως2.

Αντίθετα, βάσει της ισπανικής νομοθεσίας, κάθε επιχειρηματίας μπορεί να ανοίξει μια 
οδοντιατρική κλινική χωρίς να πληροί υποχρεωτικά κάποια προκαθορισμένα απαιτούμενα 
προσόντα. Το κενό αυτό που υφίσταται σε ό, τι αφορά τα απαιτούμενα προσόντα για το 
άνοιγμα οδοντιατρικών κλινικών δεν συνιστά περιορισμό στο άρθρο 43 ΕΚ. Η επίτευξη του 
στόχου της προστασίας της δημόσιας υγείας εξασφαλίζεται βάσει της ισπανικής νομοθεσίας 
από το γεγονός ότι οι οδοντιατρικές υπηρεσίες παρέχονται από ειδικευμένους οδοντιάτρους, 
διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια των ασθενών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ισπανική νομοθεσία συμμορφώνεται επίσης με την οδηγία 2005/36/ΕΚ 
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, η οποία εναρμονίζει τη βασική 
οδοντιατρική κατάρτιση και υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι η επαγγελματική 
δραστηριότητα του οδοντιάτρου ασκείται μόνο από τους κατόχους τίτλου οδοντιατρικής 
εκπαίδευσης3.
Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι όπως αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εναπόκειται στα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, να καθορίσουν το επίπεδο της προστασίας το 
οποίο επιθυμούν να προσδώσουν στη δημόσια υγεία και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 
επιτευχθεί από το επίπεδο4.

Συμπέρασμα

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή θεωρεί ότι όσον αφορά την εικαζόμενη 
αντικανονικότητα, η αναφορά δεν περιέχει στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι η ισπανική 
νομοθεσία παραβιάζει το άρθρο 43 της Συνθήκης ΕΚ.

                                                                                                                                                  
de Gobierno, Regulador del Rιgimen Jurνdico y Procedimiento de Autorizaciσn y registro de Centros, Servicios 
y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid
1 Βλ. άρθρο 3 του Real Decreto 1594/1994, de 15 de Julio.
2 Βλ. υπόθεση C-531/06, Επιτροπή/Ιταλία
3 Βλ. αιτιολογικές σκέψεις 21, παράγραφος 6, και 22 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, 
ΕΕ L 255/22 της 30ής Σεπτεμβρίου 2005
4 Βλ. υπόθεση C-531/06, Επιτροπή/Ιταλία, § 36  


