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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1218/2012, którą złożył C. A. (Włochy) w sprawie swobody 
prowadzenia praktyki jako lekarz sądowy w Europie

1. Streszczenie petycji

W tej niezwykle krótkiej petycji składający petycję wzywa do stworzenia jednolitych 
przepisów regulujących praktykowanie medycyny sądowej w Unii Europejskiej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Składający petycję jest zdania, że należy wprowadzić zharmonizowane wymogi w zakresie 
szkolenia specjalistów w dziedzinie medycyny sądowej. W związku z tym pkt 5.1.3 
załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych1

powinien obejmować również specjalizacje medyczne w zakresie medycyny sądowej. 
Składający petycję zauważa, że nie istnieją żadne zharmonizowane wymogi dotyczące 
szkolenia tych specjalistów, a praktyka w poszczególnych państwach członkowskich znacznie 
się różni pod tym względem.

Uwagi Komisji 
W poszczególnych państwach członkowskich występują znaczne różnice, jeśli chodzi o liczbę 
regulowanych specjalizacji medycznych, jak też organizację krajowych systemów szkolenia 

                                               
1 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych, Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.



PE508.158v01-00 2/3 CM\932046PL.doc

PL

specjalistów w dziedzinie medycyny. Zgodnie z systemem wzajemnego uznawania 
kwalifikacji zawodowych ustanowionym dyrektywą 2005/36/WE specjalizacje medyczne 
uznaje się za szczególny system. 

Przepisy tej dyrektywy obejmują obecnie harmonizację minimalnych wymogów kształcenia 
w odniesieniu do 54 specjalizacji medycznych. Minimalne okresy szkolenia specjalistów 
w poszczególnych dziedzinach określono w pkt 5.1.3 załącznika V do rzeczonej dyrektywy. 
W punkcie tym nie ujęto jednak specjalizacji lekarza sądowego. W związku z tym państwa 
członkowskie nie mają obowiązku stosowania się do przepisów tej dyrektywy przy 
organizacji kształcenia w tej specjalizacji.

Chociaż państwa członkowskie mogą powiadomić Komisję o krajowych nazwach dla każdej 
odnośnej kategorii ujętej w rzeczonej dyrektywie, nie są zobowiązane do organizacji 
wszystkich specjalizacji. Zatem specjalista mógłby skorzystać z automatycznego uznania jego 
specjalizacji, gdyby zarówno państwo członkowskie pochodzenia, jak i goszczące państwo 
członkowskie, umieściły krajową nazwę danej specjalizacji w wykazie.

Na mocy art. 26 dyrektywy 2005/36/WE Komisja może poszerzyć wykaz w pkt 5.1.3. 
załącznika V do rzeczonej dyrektywy o nowe specjalizacje medyczne występujące w co 
najmniej dwóch piątych ogólnej liczby państw członkowskich. W celu rozszerzenia wykazu 
specjalizacji Komisja musi przeprowadzić procedurę komitetową, o której mowa w art. 58 
ust. 3 tej dyrektywy.

Komisja nie otrzymała jeszcze od państw członkowskich żadnych oficjalnych wniosków 
o włączenie medycyny sądowej do pkt 5.1.3 załącznika V do rzeczonej dyrektywy.

Zatem specjalista w dziedzinie medycyny sądowej może skorzystać z uznania kwalifikacji 
zawodowych na mocy tzw. systemu ogólnego (rozdział I dyrektywy 2005/36/WE).

Komisja przedstawiła wniosek w sprawie aktualizacji przepisów dyrektywy 2005/36/WE w 
grudniu 2011 r. Wniosek jest obecnie przedmiotem debaty w Radzie i w Parlamencie 
Europejskim.

Proponowana zmiana oznaczałaby ułatwienie procedury włączania nowych specjalizacji 
medycznych do załącznika V do rzeczonej dyrektywy poprzez obniżenie progu wymaganej 
liczby państw członkowskich z dwóch piątych do jednej trzeciej. Niemniej jednak nie 
osiągnięto jeszcze porozumienia w sprawie rzeczonego wniosku i zmian.

Wniosek 

W pkt 5.1.3 załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE zawarto kompletny wykaz różnych 
nazw specjalizacji medycznych i dotyczących ich okresów szkoleń. 
W załączniku tym nie wymieniono medycyny sądowej wśród specjalizacji medycznych, 
których dotyczą zharmonizowane wymogi. W związku z tym państwa członkowskie nie mają 
obowiązku stosowania się do przepisów tej dyrektywy przy organizacji kształcenia w tej 
specjalizacji.
Gdyby co najmniej dwie piąte liczby państw członkowskich zgłosiły Komisji, że uznają 
medycynę sądową jako odrębną specjalizację, Komisja mogłaby rozważyć umieszczenie tej 
specjalizacji w odnośnym wykazie. Jak dotąd Komisja nie otrzymała jednak od państw 
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członkowskich żadnego wniosku o włączenie medycyny sądowej do załącznika V do 
rzeczonej dyrektywy. 
Niezależnie od powyższego, możliwe jest uznawanie kwalifikacji zawodowych specjalistów 
w dziedzinie medycyny sądowej na mocy tzw. systemu ogólnego.


