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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl susiklosčiusios odontologų ir odontologijos klinikų 
padėties. Jis tvirtina, kad įmanoma atidaryti kliniką neturint specialios odontologo
kvalifikacijos ir dėl to nukenčia piliečiams teikiamų sveikatos paslaugų kokybė.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d.

„Peticijos pateikėjas nepagrįstai tvirtina, kad norint Ispanijoje atidaryti odontologijos kliniką 
nereikalaujama turėti specialios odontologo kvalifikacijos, valstybės teisės aktuose 
nukrypstama nuo normos ir dėl to nukenčia piliečiams teikiamų sveikatos paslaugų kokybė.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Peticijos pateikėjas teisingai konstatavo, kad, remiantis sveikatos paslaugas 
reglamentuojančiais Ispanijos teisės aktais1 (ir nacionaliniu, ir regioniniu lygmenimis), 
                                               
1 Žr. Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales
sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios; ir Decreto 51/2006, de 
15 de junio, del Consejo de Gobierno, Regulador del Régimen Jurídico y Procedimiento de 



PE431.103v01-00 2/2 CM\800241LT.doc

LT

Ispanijoje bet kuris fizinis ar juridinis asmuo gali atidaryti odontologijos kliniką neturėdamas 
specialios odontologo kvalifikacijos. Tačiau tik kvalifikuoti odontologai gali užsiimti 
profesionalia gydymo veikla1.

Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką EB sutarties 43 straipsnyje neleidžiama 
imtis tokių priemonių, kurios, nors ir taikomos nediskriminuojant dėl pilietybės, gali sudaryti 
kliūčių Bendrijos piliečiams pasinaudoti Sutarties garantuojama įsisteigimo laisve arba 
naudojimąsi ja padaryti mažiau patrauklų.

Apribojimą pagal EB sutarties 43 straipsnį pirmiausia sudaro nacionalinės teisės nuostatos, 
kuriomis kitos valstybės narės ūkio subjekto įsisteigimas priimančiojoje valstybėje narėje 
susiejamas su išankstinio leidimo išdavimu ir teisė verstis savarankiška veikla suteikiama tik 
tam tikriems ūkio subjektams, atitinkantiems iš anksto nustatytus reikalavimus, kurių 
laikymasis yra tokio leidimo išdavimo sąlyga. Tokios teisės nuostatos atgraso kitų valstybių 
narių ūkio subjektus nuo veiklos priimančiojoje valstybėje narėje vykdymo per nuolatinį 
veiklos centrą arba net trukdo jiems tai padaryti2.

Tačiau pagal Ispanijos teisės aktus bet kuris ūkio subjektas gali atidaryti odontologijos 
kliniką, neprivalėdamas laikytis iš anksto nustatytų kvalifikacijos reikalavimų. Galimybė 
atidaryti odontologijos kliniką nekeliant kvalifikacijos reikalavimų nesudaro EB sutarties 
43 straipsnio apribojimo. Ispanijos teisės aktais siekiama saugoti visuomenės sveikatą, nes 
dantų gydymo paslaugas gali teikti tik kvalifikuoti odontologai ir taip užtikrinama pacientų 
sauga.

Šiuo požiūriu Ispanijos teisės aktai taip pat atitinka Direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo, kuria suderinamas pagrindinis odontologų mokymas ir valstybės 
narės įpareigojamos užtikrinti, kad odontologo profesinės veiklos imtųsi tik odontologo 
kvalifikaciją turintys specialistai3.
Be to, reikėtų prisiminti, kad Europos Teisingumo Teismo nutarimu, vadovaujantis Bendrijos 
teise, pareiga savo nuožiūra nustatyti visuomenės sveikatos apsaugos lygį ir numatyti būdą, 
kaip šis lygis turi būti pasiektas, priklauso valstybėms narėms4.

Išvada

Remdamasi šiais motyvais, dėl tariamų teisės aktų pažeidimų Komisija mano, kad peticijoje 
nepateikta jokių duomenų, kurie reikštų, jog Ispanijos teisės aktais pažeidžiamas EB sutarties 
43 straipsnį.“

                                                                                                                                                  
Autorización y registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad 
de Madrid 7 straipsnį.
1 Žr. Real Decreto 1594/1994, de 15 de Julio 3 straipsnį.
2 Žr. Bylą C-531/06, Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką.
3 Žr. 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo 21 konstatuojamosios dalies 6 sk. ir 22 konstatuojamąją 
dalį, OL L 255/22, 2005 9 30.
4 Žr. Bylos C-531/06, Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką, 36 punktą.


