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Temats: Lūgumraksts Nr. 0482/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā 
Sonia Lamberti, par Direktīvas 93/16/EEK attiecībā uz ārstiem speciālistiem 
praktikantiem iespējamu pārkāpumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja atgādina, ka Direktīvas 93/16/EEK I pielikumā ir paredzēti 
noteikumi kompensācijām ārstiem speciālistiem praktikantiem („atbilstīga kompensācija”). 
Itālija šo direktīvu transponēja ar Likumdošanas dekrētu Nr. 368/1999, kas paredz, ka 
speciālistiem praktikantiem ir jābūt līgumam ar to universitāti, kurā tie studē, tādējādi iegūstot 
darba ņēmēja statusu. Ar Dekrētu Nr. 517/1999 agrākā Dekrēta Nr. 368 atbilstīgo pantu 
darbība tika apturēta, un darba ņēmēja statusu aizvietoja ar stipendiju, kuras saņēmējam nav 
tiesību uz atvaļinājumu, veselības apdrošināšanu vai pensiju un ir aizliegts būt nodarbinātam 
citur. Tikai kopš 2006. gada speciālistiem praktikantiem atkal ir iespēja noslēgt pienācīgu 
līgumu. Atšķirība gada ieņēmumos ārstiem speciālistiem praktikantiem, kuri studēja pirms 
2006. gada, un tiem, kuri studēja pēc tam, sasniedz vairākus tūkstošus eiro. Lūgumraksta 
iesniedzēja uzskata, ka Itālijas īstenotais Direktīvas 93/16/EEK pārkāpums laikā no 2000. līdz 
2005. gadam radīja ārstiem speciālistiem praktikantiem ievērojamu finansiālu kaitējumu, par 
kuru kompensācija netiek piedāvāta.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 10. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī.

Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka ar Likumdošanas dekrēta Nr. 368/1999 pieņemšanu 
Itālijas varas iestādes laika posmā no 2000. līdz 2005. gadam esot nodarījušas kaitējumu 
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ārstiem speciālistiem praktikantiem. Šis kaitējums radās, neievērojot I pielikumu bijušajai 
Direktīvai 93/16/EEK1, ārstiem, kas ir speciālista praksē, piešķirot darba ņēmēja statusu, tikai 
sākot no 2006. gada.
Direktīvas 93/16/EEK I pielikumā aprakstīts, kā jāorganizē speciālistu mācības. Ir teikts arī, 
ka „šīm [speciālistu] mācību vietām pienākas atbilstīga kompensācija”.

Lai arī ar Direktīvas 93/16/EEK I pielikumu tiek ieviests princips, ka ārstiem, kam notiek 
speciālistu mācības, jāsaņem atbilstīga kompensācija, tajā nav norādes attiecībā uz sociālo 
statusu, uz kādu ir tiesības ārstiem, kam notiek speciālistu mācības. Nav arī definēts, ko tieši 
nozīmē „atbilstīga kompensācija”. Tādējādi tas, kā nodrošināt, ka speciālisti, kam notiek 
mācības, saņem atbilstīgu kompensāciju, ir katras dalībvalsts kompetencē.
Direktīva 93/16/EEK tika atcelta un aizstāta ar Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu2.

Iepriekš minētā iemesla dēļ Komisija uzskata, ka ar Itālijas likumiem nav pārkāpti ES tiesību 
akti.

                                               
1 Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīva 93/16/EEK par ārstu brīvas pārvietošanās 
veicināšanu un viņu diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu 
savstarpēju atzīšanu, OV L 165, 7.7.1993., 1.–24. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu, OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.


