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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster schrijft over de naar haar mening onredelijke arbeidsvoorwaarden en beloning voor 
Poolse artsen die in de openbare gezondheidszorg werken. Deze arbeidsvoorwaarden leidden 
in het voorjaar van 2007 tot uitgebreide stakingen, die echter niets opleverden. Indienster stelt 
dat het bestaande loon- en arbeidsbeleid voor artsen een ernstige inbreuk vormt op zowel 
Richtlijn 93/104/EG van de Raad betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de 
arbeidstijd als Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een 
aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd. Ze verzoekt het Europees Parlement 
derhalve maatregelen te nemen voor het verbeteren van de arbeidssituatie van Poolse artsen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 december 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008

'I. Het verzoekschrift

Indienster verwijst naar drie gerelateerde kwesties: 

 arbeidsvoorwaarden voor artsen die in de openbare gezondheidszorg in Polen werken, met 
name de lage beloning en naleving van de arbeidstijdenrichtlijn (Richtlijn 2003/88/EG);

 adequate financiering van de openbare gezondheidszorg in Polen;
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 de stand van de sociale dialoog tussen de overheid en de artsenvakbond met betrekking tot 
bovengenoemde kwesties. 

II. Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De aangelegenheden die in dit verzoekschrift naar voren worden gebracht, vallen grotendeels 
buiten de competentie van de Europese Gemeenschap. 

2.1 Financiering en beheer van de openbare gezondheidszorg

Op grond van de bepalingen van het Verdrag blijft het beheer van gezondheidszorgstelsels 
onder de bevoegdheid van de nationale overheden vallen.

2.2 Aspecten van de sociale dialoog 

Indienster legt namens de DTUP (artsenvakbond in Polen) uit dat deze organisatie het recht is 
ontzegd zelfstandig te onderhandelen over het salaris van artsen, dat tegen stakende artsen een 
lastercampagne is gevoerd en dat de ondertekening van een collectieve overeenkomst is 
tegengehouden.

De Commissie wil eraan herinneren dat de Gemeenschap niet bevoegd is juridisch bindende
maatregelen vast te stellen, daar artikel 137, lid 5, EG betreffende "sociale bepalingen" 
uitdrukkelijk stipuleert dat "Dit artikel […] niet van toepassing [is] op de beloning, het recht 
van vereniging, het stakingsrecht of het recht tot uitsluiting."

Krachtens artikel 138 EG bevordert de Commissie echter de Europese sociale dialoog; in dat 
kader heeft zij in 2007 een Comité voor de sociale dialoog in de ziekenhuissector in het leven 
geroepen, dat de Europese werkgevers- en werknemersorganisaties HOSPEEM en EPSU
verenigt. Deze organisaties hebben de status "Europese sociale partners" voor hun respectieve 
sector gekregen en bestaan uit nationale organisaties die in verschillende landen als sociale 
partners worden erkend.

De DTUP zou deze kwestie derhalve moeten voorleggen aan het Comité voor de sociale 
dialoog in de ziekenhuissector.

2.3 Arbeidsvoorwaarden voor artsen die in de openbare gezondheidszorg werken

Salarissen, met inbegrip van de salarissen van artsen die in de openbare gezondheidszorg 
werken, vallen onder de nationale wetgeving van de lidstaten en zijn niet geregeld in het 
Europese arbeidsrecht. Het Hof van Justitie heeft er verschillende malen1 op gewezen dat de 
arbeidstijdenrichtlijn (Richtlijn 2003/88/EG)2 een richtlijn inzake gezondheid en veiligheid is 
en als zodanig geen betrekking heeft op salarissen.

De belangrijkste vraag die indienster naar voren brengt, over naleving van de 
arbeidstijdenrichtlijn, valt binnen de bevoegdheden van de Unie.

                                               
1 Zie bijvoorbeeld Vorel, C-437/05, vonnis van 11 januari 2007. 
2 PB L 299 van 18.11.2003, blz. 9. Deze richtlijn consolideert en vervangt (met ingang van 2 augustus 2004) 

de eerdere arbeidstijdenrichtlijn 93/104/EG, waarnaar indienster ook verwijst. 
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Indienster stelt dat Polen de arbeidstijdenrichtlijn met betrekking tot artsen die in de openbare 
gezondheidszorg werken niet heeft omgezet, ondanks een uitspraak van een Poolse rechtbank
waarin wordt erkend dat de richtlijn ten uitvoer moet worden gelegd.

Na de indiening van het verzoekschrift hebben er enkele belangrijke ontwikkelingen in de 
wetgeving dienaangaande plaatsgevonden.

De arbeidstijden van artsen die in de openbare gezondheidszorg in Polen werken, vallen onder 
speciale wetgeving, te weten de Wet op gezondheidsinstellingen ('ZOZ') 91/1991. Tot 1 
januari 2008 voldeed de ZOZ niet aan de voorwaarden uit de arbeidstijdenrichtlijn. De 
belangrijkste problemen waren:

- aanwezigheidsdiensten werden niet als werktijd beschouwd (zoals vereist volgens de
arresten van het Hof van Justitie in de zaken SIMAP (zaak C-303/98) en Jaeger (zaak C-
151/02));

- artsen kregen ter compensatie van hun aanwezigheidsdiensten geen rusttijd gedurende 
minimale rustperioden zoals door de richtlijn wordt voorgeschreven;

- de arbeidstijden van artsen (inclusief aanwezigheidsdiensten) overschreden de in de richtlijn 
maximaal toegestane arbeidsduur per week ruimschoots (48 uur per week inclusief 
overwerk).

De Commissie heeft de nationale overheden over deze kwesties aangeschreven. Zoals 
indienster vermeldt, hebben Poolse rechtbanken een aantal keren uitspraak gedaan over de 
vraag of de ZOZ in overeenstemming is met de richtlijn1.

De nationale autoriteiten hebben de ZOZ nu gewijzigd middels een wijzigingsbesluit van 27 
augustus 2007, dat op 1 januari 2008 in werking is getreden. De Poolse wet is als volgt 
gewijzigd:

- alle aanwezigheidsdiensten worden tot de arbeidstijd gerekend;

- indien een arts de in de richtlijn voorgeschreven minimale dagelijkse of wekelijkse 
rustperioden mist, dient hij hiervoor rusttijd ter compensatie te krijgen;

- de wekelijkse arbeidstijd van artsen (inclusief overwerk en aanwezigheidsdiensten) mag een 
gemiddelde van 48 uur per week niet overschrijden, tenzij de betrokkene met een langere
werkduur heeft ingestemd2, overeenkomstig artikel 22 van de arbeidstijdenrichtlijn.

De nationale autoriteiten hebben aangegeven dat naleving van de uitspraken van het Hof van 
Justitie in deze sector aanzienlijke uitdagingen zal opleveren voor de financiering en 

                                               
1 Arrest IV Pa 445/06 van een regionale rechtbank van 29 december 2006, volgend op arrest I PK 265/05 van het 

hooggerechtshof van 6.6.2005. 
2 Krachtens artikel 22 van de arbeidstijdenrichtlijn kan een lidstaat er bij wijze van uitzondering voor kiezen de 

maximumgrens van gemiddeld 48 uur arbeidstijd per week inclusief overwerk niet toe te passen. Voorwaarde is wel dat 
er aan bepaalde beschermingsmaatregelen wordt voldaan, en dat de betrokken werknemer hier vooraf vrijwillig en 
geïnformeerd mee heeft ingestemd. Krachtens artikel 22, lid 1, onder b), mag geen enkele werknemer door zijn 
werkgever worden benadeeld op grond van het feit dat hij niet bereid is meer dan 48 uur per week te werken of wanneer 
hij zijn toestemming intrekt.



PE416.408v01-00 4/4 CM\756142NL.doc

NL

organisatie van de gezondheidszorg en hebben tegelijk met de wijziging met betrekking tot 
aanwezigheidsdiensten een 'opt-out'-regeling gelanceerd.

De nieuwe 'opt-out' maakt deel uit van het wijzigingsbesluit van 2007 en is van toepassing op 
artsen en andere hoogopgeleiden in de medische sector die werken in 
gezondheidszorginstellingen waar mensen worden verzorgd die 24 uur per dag zorg nodig 
hebben.

Nadat een dergelijke werknemer vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven, kan hij voor 
medische aanwezigheidsdiensten worden ingezet, ook als zijn totale arbeidstijd hierdoor meer 
dan 48 uur per week, gemiddeld over vier maanden, bedraagt. Er is geen expliciete limiet 
gesteld aan het aantal uren dat een werknemer die voor de opt-outregeling heeft gekozen, mag 
werken. De beschermende voorwaarden uit de richtlijn lijken over het algemeen te zijn 
omgezet. Een aantal details moet nog worden verduidelijkt.

III. Conclusies

Een aantal punten die indienster naar voren heeft gebracht, waaronder het salaris van artsen in 
de openbare gezondheidszorg, vallen buiten de reikwijdte van het communautaire 
arbeidsrecht.

Het belangrijkste punt op het gebied van het communautaire arbeidsrecht dat in het 
verzoekschrift naar voren wordt gebracht, is de vraag of de arbeidsvoorwaarden voor artsen in 
Polen in overeenstemming zijn met de voorschriften uit de arbeidstijdenrichtlijn. Het
betreffende nationale recht was voorheen niet in overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht. De Commissie heeft de nationale autoriteiten dienaangaande 
aangeschreven.

De nationale autoriteiten hebben de wet per 1 januari 2008 gewijzigd. Dientengevolge lijkt 
het nationale recht nu grosso modo in overeenstemming te zijn met de arbeidstijdenrichtlijn. 
De Commissie werkt momenteel aan haar gedetailleerde analyse van de doorgevoerde 
wetswijzigingen. Over een aantal details, met name het inplannen van compenserende 
dagelijkse rusttijden en de beschermende maatregelen bij een opt-out, bestaat nog 
onduidelijkheid. De Commissie volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal het Parlement op 
de hoogte houden van eventuele nieuwe ontwikkelingen.'


