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veikla Europoje, kurią pateikė Italijos pilietis C. A.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas labai glaustu tekstu prašo, kad Europos Sąjungoje būtų vienodai 
reglamentuojama teismo medikų profesinė veikla.

2. Priimtinumas

Peticija paskelbta priimtina 2013 m. sausio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti 
informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Peticijos pateikėjas mano, kad turėtų būti suderinti medicinos specialistų rengimo 
reikalavimai teismo medicinos srityje. Todėl Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo1 V priedo 5.1.3. punktas turėtų apimti medicinos specializaciją 
„teismo medicinos“ srityje. Jis nurodo, kad šiuo metu šių specialistų rengimo reikalavimai 
nesuderinti ir skirtingose valstybėse narėse tokia praktika labai skiriasi.

Komisijos pastabos
Valstybėse narėse smarkiai skiriasi reglamentuojamų medicinos specializacijų skaičius ir 
nacionalinių medicinos specialistų rengimo sistemų tvarka. Taip pat remiantis Direktyva 
2005/36/EB nustatyta abipusio profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistema, medicinos 
specializacijos laikomos specialia sistema.

                                               
1 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, 
OL L 225, 2005 m. rugsėjo 30 d., p. 22.
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Atitinkamai šiuo metu Direktyvoje numatyta suderinti 54 medicinos specializacijų 
būtinuosius mokymo reikalavimus. Minimali visų specialistų rengimo trukmė nustatyta 
direktyvos V priedo 5.1.3 punkte. Vis dėlto direktyvos V priedo 5.1.3 punkte neminima 
teismo medicina. Dėl to valstybės narės, teikdamos šią specializaciją nėra įpareigotos laikytis 
šios direktyvos.
Nors valstybės narės gali Komisijai pranešti savo profesinius vardus pagal atitinkamas 
kategorijas, jos nėra įpareigotos teikti visų specializacijų. Taigi specialistui galėtų būtų 
naudingas automatinis jo (jos) specializacijos pripažinimas, jeigu atitinkamos specializacijos 
vardas įtrauktas į sąrašą kilmės ir priimančiojoje valstybėje narėje.

Pagal Direktyvos 2005/36/EB 26 straipsnį, Komisija gali į direktyvos V priedo 5.1.3 punktą 
įtraukti naują medicinos specializaciją, jei ji naudojama mažiausiai dviejuose penktadaliuose 
valstybių narių. Norėdama tai padaryti, Komisija turi laikytis Direktyvos 58 straipsnio 
3 dalyje nurodytos komiteto sudarymo tvarkos.

Komisija dar negavo jokių oficialių valstybių narių prašymų įtraukti teismo mediciną į 
direktyvos V priedo 5.1.3 punktą.

Todėl teismo medicinos specialistai gali pasinaudoti kvalifikacijų pripažinimu pagal bendrąją 
sistemą (Direktyvos 2005/36/EB I skyrius).

2011 m. gruodžio mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Direktyvos 2005/36/EB 
modernizavimo. Šiuo metu šis pasiūlymas svarstomas Taryboje ir Europos Parlamente.

Siūlomu pakeitimu būtų supaprastinta naujų medicinos specializacijų įtraukimo į direktyvos 
V priedą tvarka, nes iki vieno trečdalio būtų sumažinta būtino valstybių skaičiaus riba. Vis 
dėlto pasiūlymui ir tokiam pakeitimui dar nepritarta.

Išvada

Direktyvos 2005/36/EB V priedo 5.1.3 punkte nurodyti visi skirtingi medicinos specializacijų 
studijų pavadinimai.
Šiame priede neįtraukta teismo medicina kaip viena iš medicinos specializacijų, kurioms 
taikomi suderinti reikalavimai. Taigi valstybės narės, reglamentuodamos šią specializaciją, 
nėra įpareigotos laikytis šios direktyvos.
Jeigu bent du penktadaliai valstybių narių praneša Komisijai, kad jose teismo medicina 
reglamentuojama kaip atskira specializacija, Komisija gali svarstyti galimybę įtraukti šią 
specializaciją į sąrašą. Tačiau Komisija dar negavo nė vienos valstybės narės prašymo įtraukti 
teismo mediciną į direktyvos V priedą.
Bet kuriuo atveju teismo medicinos specialistai gali pasinaudoti jų kvalifikacijų pripažinimu 
pagal vadinamąją bendrąją sistemą.“


