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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0817/2009, którą złożył Lujan Navas Pérez (Hiszpania) w sprawie 
sytuacji stomatologów w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się na sytuację, jakiej muszą stawić czoła stomatologowie i kliniki 
stomatologiczne. Twierdzi on, że możliwe jest otworzenie kliniki bez posiadania specjalnego 
wykształcenia stomatologicznego i odbywa się to ze szkodą dla jakości opieki zdrowotnej 
oferowanej obywatelom.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2009 r.

Składający petycję twierdzi, że hiszpańskie prawodawstwo jest nieodpowiednie i szkodzi 
jakości usług z zakresu opieki zdrowotnej oferowanych obywatelom, ponieważ nie wymaga
posiadania kwalifikacji stomatologicznych w celu otworzenia kliniki dentystycznej
w Hiszpanii.
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Uwagi Komisji dotyczące petycji

Jak słusznie zauważa składający petycję, na mocy prawodawstwa hiszpańskiego regulującego 
usługi zdrowotne1 (zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym) każda osoba fizyczna 
lub prawna bez specjalnych kwalifikacji stomatologicznych może otworzyć klinikę 
dentystyczną w Hiszpanii. Jednak tylko wykwalifikowani lekarze stomatolodzy mogą 
prowadzić profesjonalną działalność stomatologiczną jako taką2.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem art. 43 traktatu WE zakazuje stosowania, nawet bez 
dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, wszelkich środków krajowych, które 
mogą utrudniać obywatelom Wspólnoty korzystanie ze swobody przedsiębiorczości, jaką 
gwarantuje traktat, lub zniechęcać ich do niego.

Prawodawstwo uzależniające podjęcie działalności w przyjmującym państwie członkowskim 
przez przedsiębiorcę z innego państwa członkowskiego od uprzedniego wydania zezwolenia
i zastrzegające wykonywanie działalności gospodarczej dla pewnych przedsiębiorców, którzy 
odpowiadają wcześniej ustalonym wymogom, od których spełnienia uzależnione jest wydanie 
tego zezwolenia, stanowi ograniczenie w rozumieniu art. 43 traktatu WE. Takie 
prawodawstwo zniechęca przedsiębiorców z innych państw członkowskich do prowadzenia
w przyjmującym państwie członkowskim działalności w stałym miejscu, a nawet im to 
uniemożliwia3.

Natomiast w oparciu o hiszpańskie prawodawstwo każdy przedsiębiorca może otworzyć 
klinikę dentystyczną i nie musi spełniać z góry określonych wymogów dotyczących 
kwalifikacji. Brak wymogu posiadania kwalifikacji przy otwieraniu klinik dentystycznych nie 
stanowi ograniczenia w rozumieniu art. 43 traktatu WE. Realizacja celu ochrony zdrowia
publicznego jest zapewniona na mocy prawodawstwa hiszpańskiego dzięki temu, że usługi 
dentystyczne wykonują wykwalifikowani stomatolodzy, co pozwala zagwarantować
bezpieczeństwo pacjentów.

Również w tym kontekście hiszpańskie prawodawstwo jest zgodne z dyrektywą 2005/36/WE
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, w której zharmonizowano podstawowy 
poziom wykształcenia stomatologicznego i zobligowano państwa członkowskie do 
zapewnienia prowadzenia działalności zawodowej stomatologa wyłącznie przez osoby 
posiadające kwalifikacje lekarza dentysty4.
Ponadto należy przypomnieć, że jak orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości, to do 
państw członkowskich, zgodnie z prawem wspólnotowym, należy określanie poziomu, na 
jakim zamierzają zapewnić ochronę zdrowia publicznego, oraz sposobu osiągnięcia tego 
poziomu5. 

                                               
1 Patrz dekret królewski nr 1277/2003 z dnia 10 października ustanawiający podstawowe zasady autoryzacji 
ośrodków, usług i zakładów sanitarnych oraz art. 7 dekretu Rady Ministrów nr 51/2006 z dnia 15 czerwca
regulującego porządek prawny, zasady autoryzacji i spis ośrodków, usług i zakładów sanitarnych Wspólnoty 
Madryckiej.
2 Patrz art. 3 dekretu królewskiego nr 1594/1994 z dnia 15 lipca.
3 Patrz sprawa C-531/06, Komisja/Włochy.
4 Patrz punkt 22 preambuły oraz art. 21 ust. 6 dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, Dz.U. L 255/22 z 30.9.2005.
5 Patrz sprawa C-531/06, Komisja/Włochy, pkt 36.
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Wniosek

Na tej podstawie Komisja uważa, że w odniesieniu do zarzucanych nieprawidłowości 
przedmiotowa petycja nie zawiera elementów wskazujących na to, że hiszpańskie 
prawodawstwo narusza art. 43 traktatu WE.


