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Angående: Framställning 0709/2007, ingiven av Paulina Sikorska-Radek (polsk medborgare), 
om anställningsvillkor för polska läkare som arbetar inom offentlig hälso- och 
sjukvård

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hänvisar till de orimliga arbets- och lönevillkoren för polska läkare som arbetar 
inom den offentlig hälso- och sjukvården. Dessa villkor ledde till omfattande strejker under 
våren 2007, som inte gav några tillfredsställande resultat. Framställaren påpekar att de polska 
hälsovårdsmyndigheterna, genom att tillämpa den befintliga arbets- och lönepolitiken, gör sig 
skyldiga till allvarliga brott mot både rådets direktiv 93/104/EG om arbetstidens förläggning i 
vissa avseenden och Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG om arbetstidens 
förläggning i vissa avseenden. Framställaren uppmanar därför Europaparlamentet att vidta 
åtgärder för att förbättra den framtida arbetssituationen för polska läkare.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 11 december 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008

”I. Framställningen

Framställaren hänvisar till följande tre sammanhängande frågor: 

 Arbetsvillkor för läkare som är anställda inom offentliga hälso- och 
sjukvårdsinstitutioner i Polen, särskilt låga löner och iakttagelse av arbetstidsdirektivet 
(direktiv 2003/88/EG).

 Anslagens tillräcklighet för offentlig hälso- och sjukvård i Polen.
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 Situationen för social dialog mellan offentliga myndigheter och läkarnas fackförening, 
när det gäller ovannämnda frågor. 

II. Kommissionens kommentarer till framställningen

De flesta av de frågor som tas upp i denna framställning tillhör inte i Europeiska 
gemenskapens behörighetsområde. 

2.1 Finansiering och förvaltning av offentliga sjukvårdssystem

Enligt bestämmelserna i fördraget förblir förvaltningen av sjukvårdssystemen de nationella 
myndigheternas ansvar.

2.2 Aspekter som avser social dialog

Framställaren förklarar på OZZL:s vägnar (läkarnas fackförening i Polen) att denna 
organisation fråntogs rätten att oberoende förhandla om läkarnas löner, att en kränkande 
kampanj inleddes mot de strejkande läkarna och att man vägrade att ge samtycke till att 
underteckna ett kollektivavtal.

Kommissionen påminner om att gemenskapen inte har behörighet att utfärda lagligen 
bindande åtgärder, eftersom det i artikel 137.5 i EG-fördraget om ”sociala bestämmelser” 
uttryckligen föreskrivs att ”bestämmelserna i denna artikel ska inte tillämpas på 
löneförhållanden, föreningsrätt, strejkrätt eller rätt till lockout.”

Men med stöd av artikel 138 i EG-fördraget ska kommissionen underlätta den europeiska 
dialogen mellan arbetsmarknadens parter, och 2007 inrättades en dialogkommitté för 
arbetsmarknadens parter inom sjukhussektorn, som samlar arbetsgivarnas och arbetstagarnas 
europeiska organisationer: europeiska arbetsgivarorganisationen för sjukhus- och 
sjukvårdssektorn (HOSPEEM) och Europeiska federationen för offentliganställdas förbund 
(EPSU). Dessa organisationer har beviljats ställning som ”europeiska arbetsmarknadsparter” 
inom sin sektor, och de består i sin tur av nationella organisationer som erkänts som 
arbetsmarknadsparter i flera länder.

OZZL borde därför hänskjuta detta ärende till den europeiska dialogkommittén för 
arbetsmarknadens parter inom sjukhussektorn.

2.3 Anställningsvillkor för läkare anställda i offentliga hälso- och sjukvårdsinstitutioner

Löner, däribland betalning till läkare som är anställda av offentliga myndigheter, är en fråga 
inom ramen för nationell lagstiftning. EU:s arbetsrätt omfattar inte denna fråga. Särskilt 
EG-domstolen har vid flera tillfällen1 ansett att arbetstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EG)2 är 
ett hälso- och säkerhetsdirektiv, och som sådant omfattar det inte löner.

                                               
1 Se till exempel Vorel, C-437/05, beslut av den 11 januari 2007.
2 EUT L 299, 18.11.2003, s. 9. Genom detta direktiv konsolideras och ersätts (från och med den 2 augusti 2004) 

det tidigare arbetstidsdirektivet 93/104/EG, som framställaren också hänvisar till. 
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Det centrala problem som framställaren tar upp, vilket faller inom ramen för unionens 
behörighetsområde, är frågan om huruvida arbetstidsdirektivet iakttas.

Framställaren påstår att Polen inte har införlivat arbetslivsdirektivet när det gäller läkare som 
arbetar inom offentliga hälso- och sjukvårdsinstitutioner, trots ett domslut från en polsk 
domstol som innebär att direktivet ska genomföras. 

Det har i själva verket gjorts viktiga framsteg på lagstiftningsområdet i detta avseende efter 
det att framställningen skrevs. 

Arbetstiden för läkare som arbetar inom offentliga hälso- och sjukvårdsinstitutioner i Polen 
styrs av särskild lagstiftning, lagen om hälso- och sjukvårdsanläggningar (”ZOZ”) 91/1991. 
Fram till den 1 januari 2008 överensstämde inte ZOZ med kraven i arbetstidsdirektivet. De 
huvudsakliga problemen var följande: 

– Jourtid på arbetsplatsen behandlades inte som arbetstid (vilket krävs enligt EG-domstolens 
domar i målen Simap (mål C-303/98) och Jaeger (mål C-151/02)).

– Läkare fick inte någon kompensationsledighet för jourarbete under minsta viloperioder,
vilket krävs i direktivet.

– Läkares arbetstider (inbegripet jourtid) överskred väsentligt de gränser för genomsnittlig 
veckoarbetstid (48 timmar per vecka inbegripet övertid) som fastställs i direktivet.

Kommissionen har skrivit till de nationella myndigheterna om dessa frågor. Som 
framställaren nämner har de polska domstolarna också fattat ett antal beslut om 
överensstämmelsen med direktivet när det gäller ZOZ.1

De nationella myndigheterna har nu ändrat ZOZ genom en ändringsrättsakt av 
den 27 augusti 2007, som trädde i kraft den 1 januari 2008. Enligt den ändrade lagstiftningen 
förefaller lagen i Polen nu vara utformad enligt följande:

– All jourtid på arbetsplatsen ska räknas som arbetstid.

– Motsvarande kompensationsledighet ska godkännas då en läkare missar de minsta dagliga 
och veckovisa viloperioder som krävs enligt direktivet.

– Läkarnas veckoarbetstid (inbegripet övertid och jourtid) får inte överskrida 48 timmar per 
vecka i genomsnitt, om inte den enskilda arbetstagaren samtyckt till det ”undantag”2 som 
anges i artikel 22 i arbetstidsdirektivet.

                                               
1 Regionalt domslut IV Pa 445/06 av den 29 december 2006, till följd av högsta domstolens dom I PK 265/05 av

den 6 juni 2005.
2 Enligt artikel 22 i arbetstidsdirektivet får en medlemsstat genom undantag välja att inte tillämpa begränsningen 
till högst 48 timmars arbetstid per vecka i genomsnitt, inbegripet övertid. Detta får bara göras förutsatt att vissa 
skyddsbestämmelser följs, och efter ett fritt och välinformerat förhandssamtycke från den berörda arbetstagaren. 
Särskilt föreskrivs i artikel 22.1 b i direktivet att ingen arbetstagare får tillfogas skada av sin arbetsgivare på 
grund av att han inte är beredd att ge sitt samtycke att utföra sådant arbete. 
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De nationella myndigheterna anger att överensstämmelse med EG-domstolens avgöranden 
inom denna sektor kommer att utgöra betydande utmaningar när det gäller att finansiera och 
organisera sjuk- och hälsovårdstjänsterna, och har infört en bestämmelse om ”undantag” inom 
hälso- och sjukvårdssektorn samtidigt som ändringen som gäller jourtid.

Det nya ”undantaget” stadgas i ändringsrättsakten från 2007 och gäller läkare och andra 
arbetstagare med högre utbildning som utövar ett medicinskt yrke, och som arbetar inom 
hälso- och sjukvårdsinrättningar som är avsedda för personer vars hälsotillstånd kräver 
omsorg dygnet runt. 

En sådan arbetstagare kan, om han eller hon på förhand skriftligt samtycker, åläggas att utföra 
medicinskt jourarbete som medför att den sammanlagda arbetstiden uppgår till 48 timmar per 
vecka, när genomsnittet slås ut på fyra månader. Det finns ingen bestämd gräns för det 
timantal som en undantagsarbetare får arbeta. De skyddsvillkor som krävs i direktivet verkar i 
allmänhet ha införlivats. Vissa detaljer måste fortfarande klargöras. 

III. Slutsatser

Vissa av de frågor som framställaren tar upp, däribland löner för läkare inom offentliga hälso–
och sjukvårdssystem, faller utanför räckvidden för gemenskapens arbetsrätt. 

Den centrala frågan om gemenskapens arbetsrätt som tas upp i framställningen är att 
arbetsvillkoren för läkare i Polen ska överensstämma med kraven i arbetstidsdirektivet. Den 
relevanta nationella lagstiftningen överensstämde tidigare inte med gemenskapsrätten. 
Kommissionen har skrivit till de nationella myndigheterna om detta. 

De nationella myndigheterna ändrade lagen med verkan från och med den 1 januari 2008. Till 
följd av detta verkar nu den nationella lagen i stort sett överensstämma med 
arbetstidsdirektivet. Under tiden avslutar kommissionen sin detaljerade undersökning av de 
lagstiftningsändringar som har införts. Vissa detaljer, till exempel reglering av 
kompensationsledighet och aspekter som avser skyddsvillkor för undantag, har ännu inte 
klargjorts. Kommissionen kommer att övervaka situationen noga och underrätta parlamentet 
om den framtida utvecklingen.”


