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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-169/07 

Hartlauer Handelsgesellschaft mbH κατά Wiener Landesregierung κ.λπ. 

Η ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

∆ΙΚΑΙΟ 

Η ελευθερία εγκαταστάσεως απαγορεύει να απαιτείται άδεια βάσει εκτιµήσεως των ιατρικών 
αναγκών του πληθυσµού για την ίδρυση αυτόνοµης οδοντιατρικής πολυκλινικής αλλά όχι για την 
ίδρυση ιατρικών κέντρων, όταν η εξουσία εκτιµήσεως των εθνικών αρχών δεν οριοθετείται 

επαρκώς 

Η αυστριακή κανονιστική ρύθµιση περί νοσηλευτικών ιδρυµάτων εξαρτά την ίδρυση αυτόνοµης 
πολυκλινικής, ήτοι αυτόνοµης οργανωτικά εγκαταστάσεως µε σκοπό την εξέταση και τη 
θεραπεία προσώπων των οποίων η κατάσταση δεν χρήζει νοσηλείας, από τη χορήγηση 
προηγούµενης διοικητικής άδειας. Η άδεια αυτή χορηγείται µόνον εάν «υφίσταται ανάγκη» 
δικαιολογούσα την ίδρυση νέου νοσηλευτικού ιδρύµατος υπό το πρίσµα της υπάρχουσας 
προσφοράς ιατρικών υπηρεσιών ιδίως από τους συµβεβληµένους ιατρούς. Τα οµόσπονδα κράτη 
εξασφαλίζουν την εφαρµογή της νοµοθεσίας αυτής. 

Ειδικότερα, οι κυβερνήσεις του Oberösterreich και της Βιέννης απέρριψαν τις αιτήσεις της 
Hartlauer περί χορηγήσεως άδειας. Η εταιρία αυτή εδρεύει στη Γερµανία και επιθυµεί να 
ιδρύσει ιδιωτικές οδοντιατρικές πολυκλινικές στη Βιέννη και στο Wels στο οµόσπονδο κράτος 
του Oberösterreich. Οι δύο κυβερνήσεις ισχυρίζονται ότι υπάρχει επάρκεια προσφοράς 
οδοντιατρικών υπηρεσιών από τα δηµόσια και ιδιωτικά κοινωφελή νοσηλευτικά ιδρύµατα 
καθώς και από τους λοιπούς συµβεβληµένους ιατρούς που παρέχουν παρόµοιες υπηρεσίες. 
Εποµένως, βάσει των διαπιστώσεων αυτών κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι δεν υπήρχε ανάγκη 
δικαιολογούσα την ίδρυση ιδιωτικής οδοντιατρικής πολυκλινικής.  

Η Hartalauer προσέφυγε στο Verwaltungsgerichtshof, το οποίο ερωτά το ∆ικαστήριο αν η 
αυστριακή κανονιστική ρύθµιση είναι συµβατή προς την ελευθερία εγκαταστάσεως. 

Το ∆ικαστήριο, µε την παρούσα απόφαση, επισηµαίνει ότι η αυστριακή κανονιστική ρύθµιση 
συνιστά περιορισµό της ελευθερίας εγκαταστάσεως, διότι, αφενός, οι οικείες επιχειρήσεις 
κινδυνεύουν να υποστούν τα επιπρόσθετα οικονοµικά και διοικητικά βάρη που προϋποθέτει η 
χορήγηση της άδειας αυτής και, αφετέρου, η εθνική κανονιστική ρύθµιση περιορίζει την άσκηση 



µη µισθωτής δραστηριότητας σε ορισµένες επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις από την τήρηση των οποίων εξαρτάται η χορήγηση της άδειας αυτής. 

Στην προκειµένη περίπτωση, η εφαρµογή της αυστριακής κανονιστικής ρύθµισης συνεπάγεται 
τον πλήρη αποκλεισµό της Hartlauer από την αγορά των οδοντιατρικών υπηρεσιών στην 
Αυστρία. 

Υπό τις συνθήκες αυτές, το ∆ικαστήριο εξετάζει αν οι επίµαχες διατάξεις µπορούν να 
δικαιολογηθούν αντικειµενικώς από επιτακτικούς λόγους γενικού συµφέροντος, ιδίως από τους 
σκοπούς, αφενός, διατηρήσεως ποιοτικής, ισορροπηµένης και προσιτής σε όλους ιατρικής 
περίθαλψης και, αφετέρου, προλήψεως του κινδύνου σοβαρής διαταράξεως της οικονοµικής 
ισορροπίας του συστήµατος κοινωνικής ασφαλίσεως. 

Προς τούτο, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι η εθνική κανονιστική ρύθµιση δεν επιδιώκει µε 
συνέπεια και συστηµατικότητα τους οικείους σκοπούς. Απαιτείται άδεια βάσει εκτιµήσεως των 
αναγκών της αγοράς για την ίδρυση και εκµετάλλευση νέων αυτόνοµων οδοντιατρικών 
πολυκλινικών, ενώ για την ίδρυση νέων ιατρικών κέντρων ουδεµία άδεια απαιτείται, µολονότι οι 
εν λόγω δύο κατηγορίες φορέων παροχής υπηρεσιών έχουν ανάλογα χαρακτηριστικά και 
εποµένως ανάλογη επιρροή στην επίτευξη των επιδιωκόµενων από τις αρµόδιες αρχές σκοπών 
προγραµµατισµού. Η ανακολουθία αυτή επηρεάζει επίσης την επίτευξη του προβαλλόµενου από 
την Αυστρία σκοπού προλήψεως του κινδύνου σοβαρής διαταράξεως της οικονοµικής 
ισορροπίας του εθνικού συστήµατος κοινωνικής ασφαλίσεως. 

Το ∆ικαστήριο επισηµαίνει περαιτέρω ότι η εκτίµηση των αναγκών της αγοράς δεν βασίζεται σε 
προϋπόθεση ικανή να οριοθετήσει επαρκώς την εκ µέρους των εθνικών αρχών άσκηση της 
εξουσίας τους εκτιµήσεως. Ειδικότερα, στο οµόσπονδο κράτος της Βιέννης, η ύπαρξη ανάγκης 
εκτιµάται βάσει του αριθµού των ασθενών ανά οδοντίατρο εντός συγκεκριµένης περιοχής χωρίς 
ο αριθµός αυτός των ασθενών να είναι καθορισµένος ή να γνωστοποιείται εκ των προτέρων, καθ 
οιονδήποτε τρόπο, στους ενδιαφεροµένους. 

Στο οµόσπονδο κράτος του Oberösterreich, η επίµαχη εκτίµηση πραγµατοποιείται βάσει των 
απαντήσεων των οδοντιάτρων της περιφέρειας που επιθυµεί να εγκατασταθεί η αυτόνοµη 
οδοντιατρική πολυκλινική, καίτοι οι οδοντίατροι αυτοί είναι εν δυνάµει άµεσοι ανταγωνιστές 
του ιδρύµατος αυτού. Η µέθοδος αυτή µπορεί να βλάψει την αντικειµενικότητα και την 
αµεροληψία της εξέτασης της αίτησης για τη χορήγηση της οικείας άδειας. 

Κατά συνέπεια, η χορήγηση άδειας βάσει εκτιµήσεως των ιατρικών αναγκών του πληθυσµού 
αντίκειται στην ελευθερία εγκαταστάσεως, όταν, αφενός, απαιτείται στην περίπτωση αυτόνοµης 
οδοντιατρικής πολυκλινικής αλλά όχι στην περίπτωση ιατρικών κέντρων και, αφετέρου, δεν 
βασίζεται σε προϋπόθεση ικανή να οριοθετήσει επαρκώς την εκ µέρους των εθνικών αρχών 
άσκηση της εξουσίας τους εκτιµήσεως. 



Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: ES DE EL EN FR IT HU NL PL 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-169/07  

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

Στιγµιότυπα από τη δηµοσίευση της αποφάσεως διατίθενται στο EbS “Europe by Satellite”, 
υπηρεσία παρεχόµενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Επικοινωνίας, 

L-2920 Λουξεµβούργο Τηλ.: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249 
ή B-1049 Βρυξέλλες, Τηλ: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-169/07

