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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0482/2010, imressqa minn Sonia Lamberti, ta’ nazzjonalità 
Taljana, dwar il-ksur allegat tad-Direttiva 93/16/KEE rigward tobba 
speċjalisti mħarrġa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tfakkar li l-Anness I tad-Direttiva 93/16/KEE jippreskrivi l-qafas għal 
remunerazzjoni ta’ tobba speċjalisti mħarrġa (“remunerazzjoni xierqa”). L-Istat Taljan 
ittraspona d-Direttiva permezz tad-Digriet leġiżlattiv 368/1999 li jistipula li t-tobba speċjalisti 
mħarrġa għandhom ikunu marbuta permezz ta’ kuntratt mal-università tagħhom, biex b’hekk 
jingħataw l-istejtus ta’ impjegat. Permezz tad-digriet 517/1999 l-artikoli rilevanti tad-digriet 
preċedenti 368 ġew sospiżi u l-istatut tal-impjegat ġie sostitwit minn għotja, li ma kienet 
tinkludi l-ebda dritt għal-lif, assigurazzjoni tal-mard jew pensjoni u li tipprojbixxi kull impjieg 
ieħor. Mill-2006 ’l quddiem biss t-tobba speċjalisti mħarrġa reġgħu ngħataw kuntratt xieraq.
Id-differenza fid-dħul annwali bejn it-tobba speċjalisti mħarrġa qabel l-2006 u wara din id-
data tammonta għal diversi eluf ta’ ewro. Il-petizzjonanta tallega li l-ksur mill-istat Taljan tad-
Direttiva 93/16/KEE bejn l-2000 u l-2005 kkawża preġudizzju finanzjarju konsiderevoli lit-
tobba speċjalisti mħarrġa li għalih mhu qed jiġi offrut l-ebda kumpens.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Settembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-9 ta’ Diċembru 2010.

Il-petizzjonanti jsostnu allegatament li bl-adozzjoni tad-digriet leġiżlattiv 368/1999 l-
awtoritajiet Taljani kkawżaw ħsara lil tobba speċjalisti mħarrġa mill-2000 sal-2005. Din il-
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ħsara hija r-riżultat ta’ nuqqas ta’ konformità mal-Anness I tad-Direttiva 93/16/KEE ta’ qabel1
billi tat l-stejtus ta’ impjegat lit-tobba, li qed jingħataw taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni, mill-2006 
’l quddiem biss.
L-Anness I tad-Direttiva 93/16/KEE jiddeskrivi kif it-taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni għandu jiġi 
organizzat. Qed jiġi ddikjarat ukoll li “Dawn il-postijiet għal taħriġ (ta’ speċjalizzazzjoni) 
għandhom ikunu soġġetti għal rimunerazzjoni xierqa”.

Billi l-Anness I tad-Direttiva 93/16 jintroduċi l-prinċipju li t-tobba li qed jingħataw taħriġ ta’ 
speċjalizzazzjoni għandhom jirċievu rimunerazzjoni xierqa, ma jagħti l-ebda indikazzjoni fir-
rigward tal-istatut soċjali li t-tobba li qed jingħataw taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni għandhom 
ikunu intitolati għalih. Lanqas ma ddefinixxa xi jfisser eżatt it-terminu “rimunerazzjoni 
xierqa”. Għalhekk, jaqa’ fil-kompetenza ta’ kull Stat Membru l-mod kif dan jiżgura li 
speċjalist li qed jingħata taħriġ jirċievi rimunerazzjoni xierqa. Id-Direttiva 93/16/KEE ġiet 
revokata u sostitwita mid-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki 
professjonali2.

Għar-raġuni msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li m’hemmx ksur tal-liġi 
tal-UE mil-leġiżlazzjoni Taljana.

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 93/16/KEE tal-5 ta’ April 1993 li tiffaċilita l-moviment ħieles 
ta’ tobba u tar-rikonoxximent reċiproku tad-diplomi, ċertifikati u evidenza oħra tagħhom tal-
kwalifiki formali, Ġurnal Uffiċjali L 165, 07/07/1993 P. 0001 - 0024
2 Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent 
ta’ kwalifiki professjonali, Ġurnal Uffiċjali L255 tat-30 ta’ Settembru 2005 - paġna 22.


