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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0817/2009, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Lujan Navas 
Pérez, par zobārstu stāvokli Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par situāciju, ar kādu nākas saskarties zobārstiem un 
zobārstniecības klīnikām. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka ir iespējams atvērt klīniku bez 
īpašas zobārsta kvalifikācijas un tas pasliktina pilsoņiem piedāvātās veselības aprūpes 
kvalitāti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 12. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 17. decembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Spānijā nav nepieciešama nekāda kvalifikācija 
zobārstniecībā, lai atvērtu zobārstniecības klīniku, tāpēc Spānijas tiesību akti ir nesistemātiski 
un nenodrošina pilsoņiem sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Kā pareizi apgalvoja lūgumraksta iesniedzējs, saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem (gan valsts, 
gan reģionu līmenī), kuri regulē veselības aizsardzības pakalpojumus1, jebkura fiziska vai 
                                               
1 Skatīt Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases 
generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios; un 7. pantu 
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juridiska persona bez speciālās zobārsta kvalifikācijas var atvērt zobārstniecības klīniku 
Spānijā. Tomēr tikai kvalificēti zobārsti var nodarboties ar profesionālu zobārsta darbu kā 
tādu1.

Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru EK līguma 43. pants nepieļauj nekādus valsts pasākumus, 
kuri, pat ja tie būtu piemērojami bez diskriminācijas pilsonības dēļ, var traucēt Kopienas 
pilsoņiem īstenot Līgumā garantēto uzņēmējdarbības brīvību vai arī padara to mazāk 
pievilcīgu.

Tiesību akti, kas ļauj veikt uzņēmējdarbību uzņemošajā dalībvalstī vienīgi tādiem citas 
dalībvalsts uzņēmējiem, kuri ir ieguvuši iepriekšēju atļauju, un kas ļauj veikt pašnodarbinātā 
darbu tikai noteiktiem uzņēmējiem, kuri atbilst iepriekš noteiktām prasībām, kas jāievēro, lai 
saņemtu šo atļauju, ir ierobežojums EK līguma 43. panta izpratnē. Šāds tiesiskais regulējums 
attur vai pat traucē citu dalībvalstu uzņēmējiem darboties uzņemošajā dalībvalstī, izmantojot 
pastāvīgu pārstāvniecību2.

Pretstatā tam Spānijas tiesību akti ļauj jebkuram uzņēmējam atvērt zobārstniecības klīniku bez 
atbilstības iepriekš noteiktām kvalifikācijas prasībām. Šis kvalifikācijas prasību trūkums, lai 
atvērtu zobārstniecības klīniku, nerada ierobežojumu EK līguma 43. panta izpratnē. 
Sabiedrības veselības aizsardzību saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem nodrošina fakts, ka 
zobārstniecības pakalpojumus var sniegt tikai kvalificēti zobārsti, tādējādi garantējot pacientu 
drošību.

Šajā sakarā Spānijas tiesību akti atbilst arī Direktīvai 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, ar ko saskaņo zobārstu pamatapmācību un liek dalībvalstīm garantēt, 
ka zobārsta profesionālo darbību veic tikai personas ar tādu zobārsta kvalifikāciju, kāda 
noteikta šajā direktīvā3.
Turklāt jāatceras, ka Eiropas Kopienu Tiesa noteica, ka dalībvalstu pašu ziņā ir saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem izlemt, kādā līmenī tās vēlas nodrošināt sabiedrības veselības 
aizsardzību, un noteikt veidu, kā šis līmenis ir sasniedzams4.

Secinājums

Pamatojoties uz to, Komisija uzskata, ka attiecībā uz iespējamajiem pārkāpumiem 
lūgumrakstā nav atrodamas norādes uz EK līguma 43. panta neievērošanu Spānijas tiesību 
aktos.”

                                                                                                                                                  
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 Skatīt Real Decreto 1594/1994, de 15 de Julio, 3. pantu.
2 Skatīt Lietu Nr. C-531/06, Komisija pret Itāliju.
3 Skatīt 21. panta 6. punktu un 22. apsvērumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 
7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, OV L 255/22, 
30.9.2005.
4 Skatīt Lietu Nr. C-531/06, Komisija pret Itāliju, 36. punkts.


