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Komisja Petycji

9.12.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0482/2010, którą złożyła Sonia Lamberti (Włochy), w sprawie 
domniemanego naruszenia dyrektywy 93/16/EWG w odniesieniu do 
szkolących się lekarzy specjalistów

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję przypomina, że w załączniku I do dyrektywy 93/16/EWG określa się 
zasady wynagradzania szkolących się lekarzy specjalistów („stosowne wynagrodzenie”). We 
Włoszech transpozycja dyrektywy nastąpiła w drodze przyjęcia dekretu ustawodawczego 
nr 368/1999, który stanowi, że szkolący się lekarze specjaliści powinni mieć zawartą umowę 
ze swoim uniwersytetem, nadającą im status pracownika. Dekretem nr 517/1999 zawieszono 
wykonanie odnośnych artykułów wcześniejszego dekretu nr 368, a status pracownika 
zastąpiono stypendium, w ramach którego nie przewidziano jakichkolwiek praw do urlopu, 
ubezpieczenia zdrowotnego ani emerytury i zakazano podjęcia jakiegokolwiek innego 
zatrudnienia. Szkolącym się lekarzom specjalistom przywrócono prawo do zawierania 
właściwych umów dopiero w 2006 r. Różnica pomiędzy rocznymi dochodami lekarzy 
specjalistów szkolących się przed 2006 r. i tych szkolących się po 2006 r. wynosi kilka 
tysięcy euro. Składająca petycję twierdzi, że naruszenie przez Włochy dyrektywy 93/16/EWG 
w latach 2000–2005 naraziło szkolących się lekarzy specjalistów na znaczne straty finansowe, 
za które nie proponuje się jakiegokolwiek odszkodowania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 września 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

Składający petycję twierdzą, że w wyniku przyjęcia dekretu ustawodawczego 368/1999 
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włoskie władze w okresie od 2000 do 2005 r. wyrządziły szkodę szkolącym się lekarzom 
specjalistom. Szkoda ta jest wynikiem nieprzestrzegania zapisów załącznika I wcześniejszej 
dyrektywy 93/16/EWG1poprzez przyznawanie statusu pracownika lekarzom odbywającym 
szkolenie specjalistyczne dopiero od 2006 r.
W załączniku I dyrektywy 93/16/EWG podane jest jak powinno być zorganizowane szkolenie 
specjalistyczne. Ponadto stwierdza się, że „Te (specjalistyczne) placówki  będą stosownie 
wynagradzane”.

Podczas gdy w załączniku I dyrektywy 93/16 wprowadza się zasadę, że lekarze odbywający 
szkolenie specjalistyczne powinni otrzymywać stosowne wynagrodzenie, to jednak nie ma 
tam mowy o społecznym statusie, do jakiego powinni mieć prawo lekarze odbywający 
szkolenie specjalistyczne. Nie definiuje się także, co dokładnie oznacza „stosowne 
wynagrodzenie”. W związku z tym do kompetencji każdego państwa członkowskiego należy 
sposób, w jaki zapewnia ono, aby specjalista odbywający szkolenie otrzymywał stosowne 
wynagrodzenie. Dyrektywa 93/16/EWG została uchylona i zastąpiona dyrektywą 
2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych2.

Z związku z powyższym Komisja jest zdania, że przepisy włoskie nie naruszają prawa Unii 
Europejskiej.

                                               
1 Dyrektywa Rady 93/16/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. mająca na celu ułatwienie swobodnego przepływu 

lekarzy i wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających 
posiadanie kwalifikacji. Dziennik Urzędowy L 165 z dnia 7 lipca 1993 r., s. 1–24.

2 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, 
Dziennik Urzędowy L255 z dnia 30 września 2005 r., s. 22.


