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

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

17.12.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0817/2009, adresată de Lujan Navas Pérez, de cetăţenie spaniolă, 
privind situaţia medicilor dentişti din Spania

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul se plânge de situaţia medicilor dentişti şi a clinicilor stomatologice. Potrivit 
petiţionarului, se poate deschide o clinică fără a deţine calificările specifice în medicină 
dentară, ceea ce duce la scăderea calităţii serviciilor de asistenţă medicală acordate 
cetăţenilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2009

Petiţionarul susţine că, prin faptul că nu solicită nicio calificare în domeniul stomatologiei cu 
pentru a putea deschide clinici stomatologice în Spania, legislaţia spaniolă este neconformă şi 
prejudiciază calitatea serviciilor de asistenţă medicală oferite cetăţenilor. 

Observaţiile Comisiei asupra petiţiei

După cum a afirmat în mod corect petiţionarul, conform legislaţiei spaniole (atât la nivel 
regional, cât şi naţional) care reglementează serviciile de asistenţă medicală1, orice persoană 
                                               
1 A se vedea Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases 
generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios şi articolul 7 
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fizică sau juridică fără calificări specifice în domeniul stomatologiei poate deschide o clinică 
stomatologică în Spania. Cu toate acestea, doar medicii stomatologi calificaţi pot efectua 
activităţi stomatologice ca atare1. 

Conform jurisprudenţei stabilite, articolul 43 din Tratatul CE împiedică orice măsuri la nivel 
naţional care, chiar dacă sunt aplicabile fără discriminare pe bază de naţionalitate, pot să 
împiedice sau să limiteze exercitarea libertăţii de stabilire garantate de tratat pentru cetăţenii 
comunitari. 

Legislaţia care condiţionează stabilirea în statul membru gazdă a unui operator economic din 
alt stat membru de emiterea unei autorizaţii prealabile şi care permite ca activităţile 
independente să fie exercitate doar de anumiţi operatori economici care îndeplinesc cerinţe 
predeterminate, respectarea acestor fiind o condiţie pentru emiterea acelei autorizaţii, 
constituie o restricţie în sensul articolului 43 din Tratatul CE. O astfel de legislaţie îi 
descurajează sau chiar îi împiedică pe operatorii economici din alte state membre să-şi 
desfăşoare activităţile în statul membru gazdă prin intermediul unui sediu stabil2.

În schimb, în temeiul legislaţiei spaniole, orice operator economic poate deschide o clinică 
stomatologică fără să fie nevoit să se conformeze cerinţelor de calificare predeterminate.
Această absenţă a cerinţelor de calificare pentru a deschide clinici stomatologice nu constituie 
o restricţie în sensul articolului 43 din Tratatul CE. Obiectivul de protejare a serviciilor 
publice de sănătate este asigurat conform legislaţiei spaniole de faptul că serviciile 
stomatologice sunt efectuate doar de stomatologi calificaţi, garantând astfel siguranţa 
pacienţilor. 

În această privinţă, legislaţia spaniolă este conformă şi cu Directiva 2005/36/CE privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale, care armonizează formarea de bază în domeniul 
stomatologic şi obligă statele membre să se asigure că activitate de stomatolog profesionist a 
medicilor stomatologi este efectuată doar de deţinătorii unei calificări ca medic stomatolog3. 
În plus, ar trebui reţinut că CEJ a hotărât că statele membre, în conformitate cu legislaţia 
comunitară, au competenţa de a determina nivelul de protecţie pe care doresc să-l acorde 
serviciilor publice de sănătate şi modul în care se va obţine acest nivel4. 

Concluzie

Din aceste motive, Comisia consideră că, în ceea ce priveşte neregularităţile presupuse, petiţia 
nu conţine niciun element care să indice faptul că legislaţia spaniolă încalcă articolul 43 din 
Tratatul CE. 
                                                                                                                                                  
din 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 A se vedea articolul 3 din Real Decreto 1594/1994 din 15 iulie.
2 A se vedea cauza C-531/06, Comisia/Italia.
3 A se vedea considerentele 21 alineatul (6) şi 22 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului şi 
Consiliului European din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, 
JO L 255/22 din 30 septembrie 2005.
4 A se vedea cauza C-531/06, Comisia/Italia, punctul 36. 


