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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0482/2010, ingediend door Sonia Lamberti (Italiaanse 
nationaliteit), over schending van Richtlijn 93/16/EEG wat betreft specialisten in 
opleiding

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster herinnert eraan dat bijlage I van Richtlijn 93/16/EEG een kader voor de bezoldiging 
van specialisten in opleiding vastlegt ("passende bezoldiging"). Italië zette deze richtlijn om bij 
wetsdecreet 368/1999, waarin wordt bepaald dat specialisten in opleiding door een contract 
gebonden zijn aan hun universiteit. Hierdoor krijgen zij de status van werknemer. Bij decreet 
517/1999 werden de relevante artikelen van het eerdere decreet 368 geschorst en werd het statuut 
van werknemer vervangen door een beurs, die geen recht gaf op verlof, een 
ziektekostenverzekering of pensioen, en die bovendien elke andere arbeidsverhouding verbood. 
Pas vanaf 2006 kregen specialisten in opleiding weer een passend contract. Het verschil in 
jaarlijkse inkomsten tussen specialisten die vóór 2006 in opleiding waren en daarna, loopt op tot 
enkele duizenden euro's. Volgens indienster heeft de schending door Italië van Richtlijn 
93/16/EEG tussen 2000 en 2005 behoorlijke financiële schade opgeleverd voor specialisten in 
opleiding, zonder dat hen hiervoor vergoeding is aangeboden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 september 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010

Indieners beweren dat de Italiaanse autoriteiten met de goedkeuring van wetsdecreet 368/1999 
tussen 2000 en 2005 schade hebben berokkend aan specialisten in opleiding. Deze schade is 
veroorzaakt doordat Italië bijlage I van de oude Richtlijn 93/16/EEG1 heeft genegeerd door 
                                               
1 Richtlijn 93/16/EEG van de Raad van 5 april 1993 ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en de 
onderlinge erkenning van hun diploma's, certificaten en andere titels (PB L 165 van 7.7.1993, blz. 1).
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specialisten in opleiding pas vanaf 2006 de status van werknemer te geven.

In bijlage I van Richtlijn 93/16/EEG wordt uiteengezet hoe de opleiding van specialisten eruit 
dient te zien. Bovendien wordt vermeld dat "deze (specialisten)opleidingsplaatsen op passende 
wijze [worden] bezoldigd".

Bijlage I van Richtlijn 93/16/EEG bevat het principe dat specialisten in opleiding op passende 
wijze dienen te worden bezoldigd, maar er wordt niets gezegd over het sociale statuut waarop 
een specialist in opleiding recht zou hebben.  Evenmin is vastgelegd wat precies bedoeld wordt 
met 'passende bezoldiging'. Het is dus aan de afzonderlijke lidstaten om ervoor te zorgen dat 
specialisten in opleiding op passende wijze worden bezoldigd. Richtlijn 93/16/EEG is 
ingetrokken en vervangen door Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties1.

Om bovengenoemde reden is de Commissie van mening dat de Italiaanse wetgeving geen 
inbreuk maakt op EU-wetgeving.

                                               
1 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, 
PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.


