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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1218/2012, внесена от C. A., с италианско гражданство, относно 
свободата на практикуване на съдебна медицина в Европа

1. Резюме на петицията

Петицията, която е изключително кратка, призовава за установяването на единни 
разпоредби, уреждащи практикуването на съдебна медицина в Европейския съюз.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Вносителят на петицията е на мнение, че следва да има хармонизирани изисквания за 
обучение по отношение на медицинските специалисти в областта на съдебната 
медицина. Във връзка с това, приложение V, точка 5.1.3 на Директива 2005/36/ЕО 
относно признаването на професионалните квалификации1 следва да обхваща и 
медицинските специалности в областта „съдебна медицина“. Вносителят посочва, че в 
момента не съществува хармонизирано изискване за обучението на тези специалисти, а 
практиката в различните държави членки варира значително в това отношение.

Забележки на Комисията 
Сред държавите членки е налице съществена разлика по отношение на броя на 
регулираните медицински специалности, а също и по отношение на организацията на 
                                               
1 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на 
професионалните квалификации, Официален вестник L255 от 30 септември 2005 г. – стр. 22.
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националните системи за обучение на медицински специалисти. Във връзка с това 
медицинските специалности се считат за специален режим в рамките на системата за 
взаимно признаване на професионалните квалификации, установени с Директива 
2005/36/ЕО. 

Директивата понастоящем обхваща хармонизиране на минималните изисквания за 
обучение за 54 медицински специалности. Минималната продължителност на всяка 
специализирана подготовка е посочена в приложение V, точка 5.1.3 към нея. Въпреки 
това специалността „съдебна медицина“ не е обхваната от приложение V, точка 5.1.3. 
Следователно, когато държавите членки регулират тази специализация, те не са 
обвързани от директивата.

Въпреки че държавите членки могат да нотифицират Комисията за националните титли 
по съответните категории на директивата, те не са длъжни да регулират всички 
специалности. Следователно даден специалист би могъл да се възползва от 
автоматичното признаване на неговата/нейната специализация, ако националната титла 
се намира в списъка на съответните специалности на държавата членка на произход, но 
също и на приемащата държава членка.

Съгласно член 26 от Директива 2005/36/EО Комисията може да добави към 
приложение V, точка 5.1.3 на директивата нови медицински специалности, които 
съществуват в най-малко две пети от държавите членки. За да приеме такава мярка, 
Комисията трябва да следва процедурата на комитология, посочена в член 58, параграф 
3 от директивата.

Комисията не е получила никакви официални искания от страна на държавите членки 
за включване на съдебната медицина в приложение V, точка 5.1.3 от директивата.

Поради това медицинските специалисти по съдебна медицина биха могли да се 
възползват от признаването на техните квалификации в рамките на така наречената 
обща система (глава I от Директива 2005/36/ЕО).

Комисията представи своето предложение за модернизиране на Директива 2005/36/EО 
през декември 2011 г. В момента предложението се обсъжда в Съвета и в Европейския 
парламент.

Предложеното изменение би опростило процедурата по включване на нови медицински 
специализации в приложение V на директивата, като намали прага на необходимите 
държави членки на една трета. Все още обаче предложението и подобна промяна не са 
договорени.

Заключение 

Приложение V, точка 5.1.3 от Директива 2005/36/EО е пълно що се отнася до 
различните титли от специализирани медицински обучения. 
В това приложение съдебната медицина не се посочва като една от медицинските 
специалности с хармонизирани изисквания. Следователно, когато държавите членки 
структурират тази специализация, те не са обвързани от директивата.
Ако най-малко две пети от държавите членки докладват на Комисията, че те регулират 
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съдебната медицина като отделна специализация, Комисията може да разгледа 
включването на тази специалност. Комисията, обаче, не е получила никакви искания от 
страна на държавите членки за включване на съдебната медицина в приложение V, 
точка 5.1.3 от директивата. 
Във всеки случай медицинските специалисти по съдебна медицина биха могли да се 
възползват от признаването на техните квалификации в рамките на така наречената 
обща система.


