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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1218/2012, imressqa minn C. A., ta’ ċittadinanza Taljana, dwar l-
eżerċizzju ħieles tal-professjoni ta’ xjenzat forensiku

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob, fil-qosor ħafna, li l-eżerċizzju tal-professjoni ta’ xjenzat forensiku jkun 
irregolat b’mod uniformi mal-Unjoni Ewropea kollha

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Jannar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Il-petizzjonant huwa tal-fehma li għandu jkun hemm rekwiżiti ta’ taħriġ armonizzati fir-
rigward tal-ispeċjalisti mediċi fil-qasam tal-mediċina forensika. B’konsegwenza ta’ dan, l-
Anness V, il-punt 5.1.3. tad-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki 
Professjonali1 għandu jkopri wkoll l-ispeċjalizzazjonijiet mediċi fil-“mediċina forensika”. 
Huwa jinnota li attwalment ma hemm l-ebda rekwiżit armonizzat għat-taħriġ ta’ dawn l-
ispeċjalisti, u l-eżerċizzju tal-professjoni jvarja ħafna f’dan ir-rigward fl-Istati Membri 
differenti.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 
Hemm differenza sinifikanti fir-rigward tan-numru ta’ speċjalizzazzjonijiet mediċi rregolati 
fost l-Istati Membri, kif ukoll fir-rigward tal-organizzazzjoni tas-sistemi ta’ taħriġ tal-

                                               
1 Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki 
Professjonali, il-Ġurnal Uffiċjali L255 tat-30 ta’ Settembru 2005 – paġna 22.
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ispeċjalisti mediċi nazzjonali. Għaldaqstant, skont is-sistema ta’ rikonoxximent reċiproku tal-
kwalifiki professjonali stabbilita bid-Direttiva 2005/36/KE, l-ispeċjalizzazzjonijiet mediċi 
huma kkunsidrati bħala reġim speċjali. 

Id-Direttiva tkopri attwalment l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta’ taħriġ minimi ta’ 54 
speċjalizzazzjoni medika. Il-perjodu minimu ta’ kull taħriġ speċjalizzat huwa stabbilit fl-
Anness V, il-punt 5.1.3. tad-Direttiva. Madankollu, “il-mediċina forensika” mhix koperta bl-
Anness V, il-punt 5.1.3. tad-Direttiva. B’konsegwenza ta’ dan, l-Istati Membri mhumiex 
marbuta bid-Direttiva fl-organizzazzjoni ta’ din l-ispeċjalizzazzjoni.

Għalkemm l-Istati Membri jistgħu jinnotifikaw lill-Kummissjoni bit-titoli nazzjonali skont il-
kategoriji rilevanti tad-Direttiva, mhumiex obbligati li jorganizzaw l-ispeċjalizzazzjonijiet 
kollha. Għaldaqstant, professjonist jista’ jibbenefika mir-rikonoxximent awtomatiku tal-
ispeċjalizzazzjoni tiegħu jekk huwa elenkat titolu nazzjonali, għall-ispeċjalizzazzjoni 
kkonċerata, mill-Istat Membru tad-domiċilju u minn dak ospitanti wkoll.

Skont l-Artikolu 26 tad-Direttiva 2005/36/KE, il-Kummissjoni tista’ tinkludi fl-Anness V, il-
punt 5.1.3. tad-Direttiva, speċjalizzazzjonijiet mediċi ġodda li huma komuni għal mhux inqas 
minn żewġ kwinti tal-Istati Membri . Il-Kummissjoni għandha ssegwi l-proċedura ta’ kumitat 
imsemmija fl-Artikolu 58(3) tad-Direttiva sabiex tadotta tali miżura.

Il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda talbiet uffiċjali mill-Istati Membri biex tinkludi l-mediċina 
forensika fl-Anness V, il-punt 5.1.3. tad-Direttiva.

Għaldaqstant, l-ispeċjalisti mediċi fil-mediċina forensika jistgħu jibbenefikaw mir-
rikonoxximent tal-kwalifiki tagħhom skont l-hekk imsejħa sistema ġenerali (il-Kapitolu I tad-
Direttiva 2005/36/KE).

Il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta tagħha dwar il-modernizzazzjoni tad-
Direttiva 2005/36/KE f’Diċembru 2011. Attwalment il-proposta qed tiġi diskussa fil-Kunsill u 
fil-Parlament Ewropew.

Il-modifika proposta tissimplifika l-proċedura għall-inklużjoni ta’ speċjalizzazzjonijiet mediċi 
ġodda fl-Anness V tad-Direttiva billi tnaqqas il-limitu tal-Istati Membri meħtieġa għal terz. 
Madankollu, għadu ma sarx qbil dwar il-proposta u tali bidla.

Konklużjoni 

L-Anness V, il-punt 5.1.3. tad-Direttiva 2005/36/KE huwa komplet fir-rigward tat-titoli 
differenti tat-taħriġ tal-ispeċjalisti mediċi. 
Dan l-Anness ma jelenkax il-mediċina forensika bħala waħda mill-ispeċjalizzazzjonijiet 
mediċi b’rekwiżiti armonizzati. Għaldaqstant, l-Istati Membri mhumiex marbuta bid-Direttiva 
fl-organizzazzjoni ta’ din l-ispeċjalizzazzjoni.
Jekk tal-inqas żewġ kwinti tal-Istati Membri jirraportaw lill-Kummissjoni li huma jirregolaw 
il-kirurġija forensika bħala speċjalizzazzjoni ġenwina, il-Kummissjoni tista’ tikkunsidra l-
inklużjoni ta’ din l-ispeċjalizzazzjoni.  Madankollu, il-Kummissjoni ma rċevietx talbiet minn 
l-ebda Stat Membru biex tinkludi l-mediċina forensika fl-Anness V tad-Direttiva. 
Ikun xi jkun il-każ, l-ispeċjalisti mediċi fil-kirurġija forensika jistgħu jibbenefikaw mir-
rikonoxximent tal-kwalifiki tagħhom skont l-hekk imsejħa sistema ġenerali.


