
CM\756142DA.doc PE416.408v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget for Andragender

25.11.2008

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0709/2007 af Paulina Sikorska-Radek, polsk statsborger, om
arbejdsforholdene for polske læger, der arbejder inden for den offentlige 
sundhedssektor

1. Sammendrag

Andrageren henviser til de urimelige arbejds- og lønforhold, der gælder for polske læger, der 
arbejder inden for den offentlige sundhedssektor. Disse forhold førte til omfattende strejker i 
løbet af foråret 2007, som imidlertid ikke gav tilfredsstillende resultater. Andrageren påpeger, 
at de ansvarlige polske sundhedsmyndigheder med den eksisterende løn- og arbejdspolitik for 
læger gør sig skyldige i alvorlig krænkelse af såvel Rådets direktiv 93/104/EF om visse 
aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden som Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/88/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af 
arbejdstiden, og hun anmoder derfor Europa-Parlamentet om at træffe foranstaltninger med 
henblik på en fremtidig forbedring af de polske lægers arbejdssituation.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. december 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.

"I. Andragendet

Andrageren henviser til tre relaterede spørgsmål:

 beskæftigelsesbetingelserne for læger, der er ansat inden for det offentlige 
sundhedsvæsen i Polen, navnlig lave lønninger og overholdelse af 
arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)
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 tilstrækkelig finansiering af det offentlige sundhedsvæsen i Polen

 status for den sociale dialog mellem de offentlige myndigheder og lægernes 
fagforening om ovenstående spørgsmål.

II. Kommissionens bemærkninger

De fleste aspekter af dette andragende falder uden for Det Europæiske Fællesskabs 
kompetenceområde.

2.1 Finansiering og forvaltning af det offentlige sundhedsvæsen

I henhold til traktatens bestemmelser hører forvaltningen af sundhedsvæsenet fortsat under de 
nationale myndigheders ansvarsområde.

2.2 Aspekter af den sociale dialog

På vegne af DTUP (lægernes fagforening i Polen) forklarer andrageren, at denne organisation 
blev nægtet retten til uafhængige forhandlinger om lægelønninger, at der blev iværksat en 
smædekampagne over for de strejkende læger, og at myndighederne nægtede at indgå en 
kollektiv overenskomst.

Kommissionen skal erindre om, at Fællesskabet ikke har beføjelser til at udstede juridisk 
bindende foranstaltninger, idet det i EF-traktatens artikel 137, stk. 5, om "sociale 
bestemmelser" udtrykkeligt hedder, at "bestemmelserne i denne artikel gælder ikke for 
lønforhold, organisationsret, strejkeret eller ret til lockout".

Men i henhold til EF-traktatens artikel 138 har Kommissionen til opgave at fremme den 
sociale dialog i Europa, og i 2007 nedsatte den et udvalg for den sociale dialog inden for 
hospitalssektoren, der omfatter de europæiske arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer 
HOSPEEM og EPSU. Disse organisationer har fået status af "europæiske 
arbejdsmarkedsparter" for deres sektor og består af nationale organisationer, der er anerkendt 
som arbejdsmarkedsparter i flere lande.

DTUP bør derfor indbringe denne situation for udvalget for den sociale dialog i Europa inden 
for hospitalssektoren.

2.3 Ansættelsesbetingelser for læger ansat i det offentlige sundhedsvæsen

Lønniveauerne, herunder lønninger til læger der er ansat af offentlige myndigheder, fastsættes 
i den nationale lovgivning. EU's arbejdsmarkedslovgivning omfatter ikke dette spørgsmål. 
EF-Domstolen har navnlig ved flere lejligheder1 fastslået, at arbejdstidsdirektivet (direktiv 
2003/88/EF)2 er et arbejdsmiljødirektiv og derfor ikke omfatter lønniveauer.  

                                               
1 Se f.eks. Vorel, C-437/05, kendelse af 11. januar 2007. 

2 EFT L 299, 18.11.2003, s. 9. Dette direktiv konsoliderer og erstatter (med virkning fra den 2. august 2004) 
det tidligere arbejdstidsdirektiv 93/104/EF, som andrageren ligeledes henviser til. 
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Det centrale punkt, som andrageren tager op, og som hører under Unionens 
kompetenceområde, er spørgsmålet om overholdelse af arbejdstidsdirektivet.  

Andrageren hævder, at Polen ikke har omsat arbejdstidsdirektivet med hensyn til læger, der 
arbejder inden for det offentlige sundhedsvæsen, på trods af en dom fra en polsk domstol, 
hvori man anerkender, at direktivet skal gennemføres.

Der er faktisk sket en betydelig udvikling inden for lovgivningen på dette område, siden 
andragendet blev indgivet.

Arbejdstiden for læger, der er ansat inden for det offentlige sundhedsvæsen i Polen, er 
omfattet af specifik lovgivning, loven om sundhedsplejeinstitutioner (ZOZ) 91/1991. Indtil 
den 1. januar 2008 var ZOZ ikke i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivets krav. De 
centrale spørgsmål var, at:

- vagtperioder på arbejdspladsen ikke blev behandlet som arbejdstid (som det kræves i EF-
Domstolens domme i SIMAP-sagen (sag C-303/98) og Jaeger-sagen (sag C-151/02)),

- lægerne ikke fik kompenserende hvileperioder for vagtperioder inden for de 
minimumshvileperioder, der kræves i henhold til direktivet,

- lægernes arbejdstid (herunder vagtperioder) i betydelig grad oversteg den maksimale 
ugentlige arbejdstid (48 timer om ugen inklusive overtid), der fastsættes i direktivet.  

Kommissionen har rettet skriftlig henvendelse til de nationale myndigheder om disse 
spørgsmål. Som andrageren anfører, har de polske domstole ligeledes afsagt en række domme 
om ZOZ' overensstemmelse med direktivet1. 

De nationale myndigheder har nu ændret ZOZ ved en ændringsretsakt af 27. august 2007, der 
trådte i kraft den 1. januar 2008. I henhold til ændringsretsakten synes den polske lovgivning 
nu at være som følger:

- Alle vagtperioder på arbejdspladsen medregnes nu som arbejdstid.

- Lægerne skal have tilsvarende kompenserende hvileperioder, når de ikke får de daglige eller 
ugentlige minimumshvileperioder, der kræves i henhold til direktivet.

- Lægernes ugentlige arbejdstid (inklusive overtid og vagtperioder) må ikke overstige 48 
timer om ugen, medmindre den enkelte arbejdstager har samtykket i at udføre et sådant 
arbejde2 i henhold til artikel 22 i arbejdstidsdirektivet.

                                               
1 Dom IV Pa 445/06 ved den regionale domstol af 29. december 2006 efter dom I PK 265/05 ved 

højesteret af 06. juni 2005. 

2 I henhold til artikel 22 i arbejdstidsdirektivet kan en medlemsstat undlade at anvende 
maksimumgrænsen på 48 timers ugentlig arbejdstid i gennemsnit, inklusive overtid. Dette kan kun ske 
med anvendelse af særlige beskyttelsesforanstaltninger, og hvis den pågældende arbejdstager har 
samtykket i at udføre dette arbejde. Det hedder navnlig i direktivets artikel 22, stk.1, litra b), at det ikke 
lægges arbejdstageren til last, at vedkommende ikke er indstillet på at give sit samtykke til at udføre et 
sådant arbejde. 
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De nationale myndigheder anfører, at overholdelsen af Domstolens domme inden for denne
sektor vil skabe betydelige udfordringer for sundhedsvæsenets finansiering og organisering, 
og har indført en mulighed for at være undtaget fra bestemmelserne inden for 
sundhedssektoren samtidig med ændringen vedrørende vagtperioder.

Denne nye mulighed for at være undtaget fra bestemmelserne findes i ændringsretsakten fra 
2007 og gælder for læger og andre arbejdstagere med en videregående uddannelse, der udøver 
lægeerhvervet, og som arbejder på institutioner inden for sundhedsvæsenet, der er beregnet til 
personer, hvis tilstand kræver døgnpleje.

En sådan arbejdstager kan, hvis de forudgående har givet deres frivillige, skriftlige samtykke, 
blive bedt om at påtage sig vagtperioder, der bringer den samlede arbejdstid op på mere end 
48 timer om ugen beregnet som et gennemsnit over fire måneder. Der findes ikke nogen 
eksplicit begrænsning af, hvor mange timer en arbejdstager, der accepterer at være undtaget 
fra bestemmelserne, må arbejde. Beskyttelsesforanstaltningerne, som kræves i direktivet, 
synes generelt at være blevet omsat. Nogle punkter skal dog belyses yderligere.

III. Konklusioner

Nogle af de spørgsmål, som andrageren rejser, herunder lønniveauet for læger inden for 
offentlige sundhedssystemer, falder uden for dækningsområdet for Fællesskabets 
arbejdsmarkedslovgivning.

Det centrale spørgsmål vedrørende Fællesskabets arbejdsmarkedslovgivning, som rejses i 
andragendet, drejer sig om, hvorvidt beskæftigelsesbetingelserne for læger i Polen er i 
overensstemmelse med kravene i arbejdstidsdirektivet. Den relevante nationale lovgivning var 
tidligere ikke i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen. Kommissionen har rettet 
skriftlig henvendelse til de nationale myndigheder om dette.

De nationale myndigheder har ændret lovgivningen med virkning fra den 1. januar 2008. 
Dermed ser den nationale lovgivning nu stort set ud til at være i overensstemmelse med 
arbejdstidsdirektivet. Kommissionen er i øjeblikket i færd med at færdiggøre sin detaljerede 
analyse af de foretagne juridiske ændringer. Enkelte detaljer, navnlig tidspunkterne for 
daglige kompenserende hvileperioder og aspekter vedrørende beskyttelsesforanstaltninger for 
arbejdstagere, der accepterer at være undtaget fra bestemmelserne, er fortsat uklare.
Kommissionen vil følge situationen nøje og holde Parlamentet underrettet om den videre 
udvikling i sagen."


