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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0482/2010 dėl tariamo Direktyvos 93/16/EEB dėl gydytojų 
praktikantų pažeidimo, kurią pateikė Italijos pilietė Sonia Lamberti

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja primena, kad Direktyvos 93/16/EEB I priede nurodoma gydytojų 
praktikantų atlyginimų sistema („atitinkamas atlyginimas“). Italijos valstybė perkėlė šią 
direktyvą į nacionalinę teisę teisiniu potvarkiu Nr. 368/1999, kuriame nurodoma, kad 
gydytojai praktikantai su savo universitetu turėtų būti susieti darbo sutartimi, taip suteikiant 
jiems samdomojo darbuotojo statusą. Potvarkiu Nr. 517/1999 ankstesnio potvarkio 
Nr. 368/1999 atitinkamų straipsnių galiojimas buvo sustabdytas, o samdomojo darbuotojo 
statusas pakeistas į gaunančiojo stipendiją asmens statusą, kuriuo nesuteikiamos jokios teisės į 
atostogas, sveikatos draudimą ar pensiją ir draudžiamas bet koks kitas darbas. Tik 2006 m. 
gydytojams praktikantams vėl buvo suteikta derama sutartis. Gydytojų, kurie atliko praktiką 
iki 2006 m., ir gydytojų, kurie atliko praktiką vėliau, metinių pajamų skirtumas yra keletas 
tūkstančių eurų. Peticijos pateikėja teigia, kad dėl to, jog 2000–2005 m. Italijos valstybė 
nesilaikė Direktyvos 93/16/EEB, gydytojai praktikantai patyrė rimtą finansinę žalą, už kurią 
nesuteikiama jokia kompensacija

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. rugsėjo 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.

„Peticijos pateikėjai tvirtina, kad Italijos valdžios institucijos, priimdamos teisinį potvarkį 
Nr. 368/1999, 2000–2005 m. gydytojams praktikantams padarė žalos. Žala padaryta 
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nesilaikant ankstesnės Direktyvos 93/16/EEB1 I priedo nuostatų, gydytojams praktikantams 
suteikus samdomųjų darbuotojų statusą tik nuo 2006 m. .
Direktyvos 93/16/EEB I priede aprašyta, kaip turėtų būti organizuojama gydytojų praktika. 
Taip pat jame nurodyta, kad „už tokį darbą (specialistams) mokamas atitinkamas 
atlyginimas“.

Nors Direktyvos 93/16/EEB I priede nustatytas principas, kad gydytojams praktikantams turi 
būti mokamas atitinkamas atlyginimas, tačiau jame nėra jokių nuorodų apie tai, koks statusas 
turėtų būti suteiktas gydytojams praktikantams. Taip pat jame nėra apibrėžta, kas konkrečiai 
laikoma „atitinkamu atlyginimu“. Tad tai, kaip valstybė narė užtikrina, kad gydytojams 
praktikantams būtų mokamas atitinkamas atlyginimas, priklauso šios valstybės narės 
kompetencijai. Direktyva 93/16/EEB buvo panaikinta ir pakeista Direktyva 2005/36/EB dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo2.

Dėl pirmiau nurodytos priežasties Komisija laikosi nuomonės, kad Italijos teisės aktais ES 
teisė nebuvo pažeista.“

                                               
1 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/16/EEB, skirta padėti laisvam gydytojų 
judėjimui ir jų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų 
abipusiam pripažinimui, OL L 165,1993 7 7, p. 1–24).
2 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo OL L L 22, 2005 9 30, p. 22.


