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Tárgy: Lujan Navas Pérez, spanyol állampolgár által benyújtott 0817/2009. számú 
petíció a spanyolországi fogorvosok helyzetéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a fogorvosok és fogászati klinikák helyzete miatt emel panaszt. A petíció 
benyújtója szerint szakirányú fogorvosi végzettség nélkül is lehet fogászati klinikát nyitni, ez 
pedig a polgárok által elérhető egészségügyi szolgáltatások színvonalának csökkenéséhez 
vezet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. december 17.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a spanyol jogszabály szabálytalan és kedvezőtlenül hat a 
polgároknak nyújtott egészségügyi ellátás színvonalára, mivel nem követeli meg a szakirányú 
fogorvosi végzettséget a fogászati klinikák megnyitásához Spanyolországban.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Ahogy a petíció benyújtója helyesen megjegyezte, az egészségügyi szolgáltatásokat (nemzeti 
és regionális szinten is) szabályozó spanyol jogszabály1 értelmében bármely természetes vagy 

                                               
1 Lásd: Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre 
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jogi személy szakirányú fogorvosi végzettség nélkül nyithat fogászati klinikát 
Spanyolországban. Azonban magát a fogorvosi tevékenységet csak szakirányú végzettséggel 
rendelkező fogorvosok láthatják el1. 

Az állandó ítélkezési gyakorlat értelmében az EK-Szerződés 43. cikke kizár minden olyan 
nemzeti intézkedést, amely – még ha állampolgárságon alapuló megkülönböztetés nélkül is 
alkalmazandó – alkalmas arra, hogy akadályozza egy közösségi állampolgár Szerződésben 
garantált szabad letelepedését, illetve kevésbé vonzóvá tegye ennek gyakorlását. 

Az EK-Szerződés 43. cikke értelmében vett korlátozásnak minősül az olyan szabályozás, 
amely a más tagállambeli gazdasági szereplőnek a fogadó tagállamban való letelepedését 
előzetes engedélyhez köti, és valamely önálló vállalkozóként végzett tevékenység 
gyakorlásának jogát kizárólag azon gazdasági szereplők részére tartja fenn, akik megfelelnek 
az említett engedély megadásához szükséges, előzetesen meghatározott feltételeknek. Az 
ilyen szabályozás más tagállamok gazdasági szereplőit eltántorítja attól, sőt megakadályozza 
őket abban, hogy tevékenységeiket állandó telephelyen keresztül a fogadó tagállam területén 
gyakorolják2.

Ezzel szemben a spanyol jogszabály értelmében bármely gazdasági szereplő anélkül nyithat 
fogászati klinikát, hogy teljesítenie kellene előre meghatározott képesítési követelményeket. 
Annak ténye, hogy a fogászati klinikák megnyitásához nem követelnek szakirányú 
végzettséget, nem jelenti az EK-Szerződés 43. cikkének korlátozását. A közegészségügy 
védelmének célkitűzését azzal biztosítja a spanyol szabályozás, hogy a fogorvosi ellátást 
szakirányárú végzettséggel rendelkező fogorvos nyújtja, ily módon garantálva a betegek 
biztonságát.

E tekintetben a spanyol jogszabály megfelel a szakmai képesítések elismeréséről szóló 
2005/36/EK irányelvnek is, amely harmonizálja a fogorvosi alapképzést, és annak 
biztosítására kötelezi a tagállamokat, hogy a fogorvosi szakmai tevékenységet csak olyan 
fogorvos végezhesse, aki fogorvosi képesítéssel rendelkezik3.
Emellett emlékeztetni kell arra, hogy az Európai Bíróság ítélete szerint a tagállamoknak kell a 
közösségi joggal összhangban meghatározniuk, hogy milyen szintű védelmet kívánnak 
nyújtani a közegészségügynek, és hogyan kívánják elérni ezt a szintet4. 

Következtetés

A fentiek alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az állítólagos szabálytalanságokat illetően a 
petíció nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek arra utalnának, hogy a spanyol jogszabály 
sérti az EK-Szerződés 43. cikkét. 

                                                                                                                                                  
autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios; and Article 7 of 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

1 Lásd a július 15-i 1594/1994. sz. királyi rendelet 3. cikkét.
2 Lásd a C-531/06. sz. Bizottság kontra Olaszország ügyet.
3 Lásd a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv (21) és (22) preambulumbekezdését (HL L 255., 2005.9.30., 22. o.).
4 Lásd a C-531/06. sz. Bizottság kontra Olaszország ügyben hozott ítélet 36. bekezdését.  


