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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0482/2010, внесена от Sonia Lamberti, с италианско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на Директива 
93/16/ЕИО по отношение на лекарите-специализанти

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията припомня, че Приложение І към Директива 93/16/ЕИО 
предвижда рамка за възнаграждение на лекарите-специализанти („подходящо 
възнаграждение“). Италианската държава е транспонирала директивата със 
законодателен указ 368/1999, който предвижда, че лекарите-специализанти следва да 
бъдат свързани чрез договор със своя университет, като по този начин им се дава статут 
на служител. С указ 517/1999 съответните членове на по-раншния указ 368 са 
суспендирани и статутът на служител е заменен от стипендия, която не включва 
никакви права на отпуск, здравна осигуровка или пенсия, и забранява всякаква друга 
трудова заетост. Едва от 2006 г. лекарите-специализанти отново биват наемани по 
съответен договор. Разликата в годишните приходи на лекарите специалисти, 
обучавани преди 2006 г. и след това, възлиза на няколко хиляди евро. Вносителката 
твърди, че нарушението от страна на италианската държава на Директива 93/16/ЕИО в 
периода 2000–2005 г. е причинила на лекарите-специализанти значителни финансови 
щети, за които не е предложено обезщетение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 септември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 9 декември 2010 г.

Вносителите на петицията твърдят, че с приемането на законодателен указ 368/1999 
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италианските органи са причинили щети на лекарите-специализанти от 2000 г.  до 
2005 г.  Тези щети са в резултат на неспазване на Приложение І към предишната 
Директива 93/16/ЕИО1, тъй като лекарите-специализанти са наемани на трудов договор 
едва след 2006 г.
Приложение І към Директива 93/16/ЕИО предвижда как следва да се организира 
обучението на лекарите-специализанти. Също така се предвижда, че „За тази дейност, 
следователно, се полага подходящо възнаграждение“.

Докато Приложение І към Директива 93/16 въвежда принципа, че лекарите-
специализанти следва да получават подходящо възнаграждение, то по никакъв начин 
не посочва общественото положение, на което следва да имат право лекарите-
специализанти. То също така не дава точно определение на „подходящо 
възнаграждение“. Следователно от сферата на компетентност на всяка държава-членка 
е как да гарантира получаването на подходящо възнаграждение от страна на 
специализантите. Директива 93/16 е отменена и заменена от Директива 2005/36/ЕО 
относно признаването на професионалните квалификации2. Поради гореспоменатата 
причина Комисията счита, че италианското законодателство не е нарушило правото на 
ЕС.

                                               
1 Директива 93/16/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно улесняване 
свободното движение на лекарите и взаимното признаване на техните дипломи, 
удостоверения и други официални документи за професионална квалификация, 
Официален вестник L 165, 07.07.1993 г., стр. 0001 – 0024.
2 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
признаването на професионалните квалификации, Официален вестник L255 от 30 
септември 2005 г. – стр. 22.


