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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."

4. Kommissionens svar til andragender 0709/2007 og 0885/2007, modtaget den 17. 
december 2009

"Indholdet af disse andragender er næsten ens. I begge andragender anføres det1, at 

                                               
1 I andragenderne rejses ligeledes spørgsmålet om tilstrækkelig finansiering af den offentlige sundhedssektor 
samt status for den sociale dialog mellem offentlige myndigheder og lægernes fagforening. Kommissionen 
forklarede i sin tidligere fælles meddelelse, at disse spørgsmål ikke hører under fællesskabets 
arbejdsmarkedslovgivning.
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beskæftigelsesforholdene for læger, der arbejder inden for den offentlige sundhedssektor i 
Polen, ikke er i overensstemmelse med kravene i arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)1.

I andragende 0885/2007 anførte andrageren ligeledes i en skrivelse af 31. marts 2008, at de 
offentlige myndigheder i strid med arbejdstidsdirektivet havde truet læger i forbindelse med 
visse episoder på et navngivet hospital i første kvartal af 2008.

Kommissionen udsendte allerede i november 2008 meddelelser om disse to andragender. I 
disse meddelelser stod der følgende:

 At beskæftigelsesbetingelserne for læger i Polen på datoen for andragenderne ikke var 
i overensstemmelse med kravene i arbejdstidsdirektivet på en række punkter.
Kommissionen havde rettet skriftlig henvendelse til de nationale myndigheder om 
dette.

 De nationale myndigheder havde foretaget omfattende ændringer til de relevante love
med virkning fra den 1. januar 2008 (oplysninger er fremsendt). Dermed så den 
nationale lovgivning nu stort set ud til at være i overensstemmelse med
arbejdstidsdirektivet.

 Kommissionen var ved at færdiggøre en nærmere analyse af de foretagne 
lovændringer. Enkelte detaljer, navnlig tidspunkterne for daglige kompenserende 
hvileperioder og aspekter vedrørende beskyttelsesforanstaltninger for arbejdstagere, 
der accepterer at være undtaget fra bestemmelserne, var fortsat uklare.

 I meddelelsen i andragende 0885/2007 tilføjede Kommissionen, at den tog de påståede 
episoder med viktimisering, som andrageren beskriver, meget alvorligt, og at den 
havde rettet skriftlig henvendelse til de nationale myndigheder for at anmode om deres 
bemærkninger. Da de relevante bestemmelser i direktivet nu var blevet fuldt ud 
gennemført i national lovgivning, havde de berørte læger også rettigheder i henhold til 
national lovgivning, som kunne håndhæves direkte gennem de nationale domstole.

 Kommissionen ville følge situationen nøje og holde Parlamentet underrettet om den 
videre udvikling i sagen.

Denne supplerende meddelelse har til formål at informere Parlamentet om resultatet af 
Kommissionens yderligere undersøgelser til dato i begge andragender.

Yderligere udvikling og Kommissionens vurdering

Kommissionens tjenestegrene har fortsat nøje overvåget den praktiske anvendelse af 
ændringerne i den nationale lovgivning i vores seneste meddelelser.

Kommissionens tjenestegrene har registreret klager over de forhold, der gøres opmærksom på
i andragenderne, og har rettet direkte henvendelse til den organisation, som andragerne 
repræsenterer, senest i maj 2009, for at se, hvordan den vurderer den praktiske anvendelse af 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med 
tilrettelæggelse af arbejdstiden, EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9.
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arbejdstidsdirektivet i forhold til læger i Polen på dette tidspunkt.

I den supplerende meddelelse tages der højde for de detaljerede svar, som blev modtaget frem 
til slutningen af juni 2009. Vi behandler først den generelle overensstemmelse med 
arbejdstidsdirektivet (punkt a) nedenfor) og derefter de særlige kategorier af viktimisering 
(punkt b) nedenfor).

a) Generel overensstemmelse med direktivets krav

Generelt synes anvendelsen af de minimumsstandarder, som i henhold til arbejdstidsdirektivet 
kræves af læger i den offentlige sundhedssektor, i praksis at være blevet meget bedre efter de 
ændringer i den nationale lovgivning, som trådte i kraft den 1. januar 2008.

Som krævet af ændringslovgivningen synes følgende nu at være tilfældet:  
- vagtperioder på arbejdspladsen behandles nu som arbejdstid for læger i den offentlige 
sundhedssektor, som det kræves i Domstolens domme i SIMAP-sagen1 og Jaeger-sagen2,
- lægernes ugentlige arbejdstid (inklusive overtid og vagtperioder på arbejdspladsen) må nu 
ikke overstige 48 timer om ugen, medmindre den enkelte læge har samtykket i at udføre et 
sådant arbejde, dvs. arbejde længere i henhold til artikel 22, stk. 1, i arbejdstidsdirektivet,
- lægerne skal have tilsvarende kompenserende hvileperioder, når de midlertidigt ikke får de 
daglige eller ugentlige minimumshvileperioder, der kræves i henhold til direktivet.  

Det viser sig ligeledes, at arbejdstilsynet har gennemført omfattende kontrol på offentlige 
hospitaler i løbet af 2008 for at sikre, at ændringerne i den nationale lovgivning blev anvendt 
korrekt. Oplysningerne tyder generelt på, at ændringerne i den nationale lovgivning på mange 
hospitaler har medført omfattende ændringer i arbejdets tilrettelæggelse, og at 
overensstemmelse med direktivet er forbedret væsentligt.

På tidspunktet for vores seneste meddelelse havde Kommissionens tjenestegrene fortsat nogle 
betænkeligheder med hensyn til de nationale reglers klarhed i forhold til tidspunktet for 
kompenserende hvileperioder og manglen på en tydelig øvre grænse for de timer, en læge må 
arbejde, hvis denne samtykker i at arbejde længere. For nuværende har vi imidlertid ikke 
modtaget klager over, at der i praksis opstår problemer i forbindelse med disse spørgsmål.  

De problemer, som andragerne gør opmærksom på vedrørende den praktiske anvendelse, 
falder stort set uden for direktivets anvendelsesområde. De vigtigste nævnte elementer er:

- lønstrukturer:
Inden de seneste ændringer i den nationale lovgivning fik lægerne ikke betaling for deres 
vagtperioder på arbejdspladsen i Polen. Efter de nye ændringer betales vagtperioder nu som 
overtid. Andragerne mener, at de lave satser for almindelig arbejdstid kombineret med relativt 
høje satser for overtid giver lægerne et incitament til at arbejde længere end de 48 timer om 
ugen. Lønsatserne for almindeligt arbejde, overtid eller vagtperioder hører imidlertid ikke 
under arbejdstidsdirektivets anvendelsesområde: Dette har EF-Domstolen bekræftet i flere 

                                               
1 SIMAP, sag C-303/98, dom af 3. oktober 2000.
2 Jaeger, sag C-151/02, dom af 9. september 2002. 



CM\800202DA.doc 7/11 PE416.408v02-00

DA

afgørelser1:

- strukturproblemer inden for den offentlige sundhedssektor og mangel på kvalificerede 
læger:
Andragerne henledte opmærksomheden på manglen på kvalificerede læger i den offentlige 
sundhedssektor i Polen og anførte, at dette lægger et stort moralsk pres på lægerne for at 
arbejde alt for mange timer for at sikre, at patienterne får grundlæggende medicinske 
tjenester.
Finansieringen og organisationen af offentlige sundhedstjenester er imidlertid et strukturelt 
spørgsmål, som hører under medlemsstaternes kompetence. Disse spørgsmål hører ikke under 
EU’s arbejdsmarkedslovgivnings anvendelsesområde.

- vagtperioder uden for arbejdspladsen:
Andragerne er bekymrede for, at vagtperioder uden for arbejdspladsen ikke er tydeligt 
defineret i den ændrede nationale lovgivning.

Domstolen har allerede præciseret holdningen i henhold til Fællesskabslovgivningen 
vedrørende vagtperioder uden for arbejdspladsen i SIMAP-sagen2.

Domstolen har allerede afgjort, at vagtperioder, hvor læger skal være til stede på 
arbejdsstedet, i sin helhed skal betragtes som arbejdstid i arbejdstidsdirektivets forstand. 
Omvendt tilføjede Domstolen, at vagtperioder, hvor lægerne skulle kunne kontaktes, men ikke 
var pligtige til at være til stede på arbejdsstedet, ikke skal betragtes som arbejdstid med 
undtagelse af de perioder, hvor de rent faktisk leverede deres faglige tjenesteydelser efter et 
tilkald:

"forholdet [er] et andet i den situation, hvor lægerne i de primære behandlingsenheder 
udfører vagterne efter den ordning, hvorefter de skal være til rådighed på tilkald, men ikke er 
pligtige til at være til stede i sundhedsinstitutionen. Selv om de er til rådighed for deres 
arbejdsgiver, for så vidt som de skal kunne kontaktes, kan lægerne i denne situation råde over 
deres tid med færre begrænsninger og bruge den i egen interesse. Under disse 
omstændigheder er det kun den tid, der bruges til faktisk at yde primære behandlingsydelser, 
der skal betragtes som arbejdstid i [arbejdstidsdirektivets] forstand. ' 3
Den polske højesteret henviste til denne tilgang i sin dom fra marts 20084, og Kommissionen 
mener, at kravene i fællesskabslovgivningen derfor allerede er afspejlet i den nationale 
lovgivning.

- manglende betaling af overtid med tilbagevirkende kraft:
I perioden fra den 1. maj 2004, da Polen tiltrådte EU, og den 1. januar 2008, da ændringerne i 
den nationale lovgivning trådte i kraft, var den nationale lovgivning og praksis ikke i 
overensstemmelse med fællesskabslovgivningen med hensyn til arbejdstidsbegrænsninger 
eller minimumshvileperioder for hospitalslæger. Andragerne mener, at lægerne skal have 
betaling for den overtid, som de var forpligtede til at arbejde i denne periode, med 

                                               
1 Vorel, sag C-437/05, kendelse af 11.1. 2007, og de andre sager, som drøftes i kendelsen.  
2  SIMAP, sag C-303/98, [2000] Sml. I-07963, dom af 3. oktober 2000.
3  SIMAP, præmis 50.
4   Polens højesteret, dom af 13. marts 2008, sag nr. 1 PZP 11/07. 
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tilbagevirkende kraft.

Den polske højesteret fastslog i marts 20081, at lægerne i henhold til den nationale lovgivning 
var berettigede til erstatning for overtrædelse af deres rettigheder i henhold til 
arbejdstidsdirektivet, men at de i henhold til fællesskabslovgivningen ikke var berettigede til 
betaling med tilbagevirkende kraft for de hvileperioder, hvor de var forpligtede til at arbejde.
Dommen synes at anvende fællesskabslovgivningen korrekt og navnlig Domstolens kendelse 
i Vorel-sagen2 om dette spørgsmål.

- brug af flere kontrakter:
Et spørgsmål, som stadig vækker bekymring, er, at andragerne anfører, at visse 
(uidentificerede) hospitaler søger at omgå arbejdstidsdirektivets krav ved at ansætte læger på 
mere end én enslydende ansættelseskontrakt.  

Kommissionen har allerede understreget sit synspunkt om, at arbejdstidsdirektivet i denne 
sammenhæng skal fortolkes for hver enkelt arbejdstager og ikke for hver enkelt kontrakt.
Direktivets krav kan derfor ikke lovligt omgås ved at ansætte en arbejdstager på flere 
kontrakter.

b) Spørgsmålet om viktimisering

De tilfælde af viktimisering, som andrageren henviser til i andragende 0885/2007, vedrørte 
læger på et navngivet hospital, som ikke havde samtykket i at arbejde flere timer end de 
gennemsnitligt 48 timer om ugen, som fastlægges i direktivet.

I artikel 22, stk. 1, litra b), i arbejdstidsdirektivet fastsættes det udtrykkeligt, at det ikke 
lægges arbejdstageren til last, at vedkommende ikke er indstillet på at give sit samtykke til en 
arbejdstid, der overstiger grænserne i direktivet. Domstolen har ligeledes fremhævet, at en 
sådan arbejdstid kun kan være lovlig, hvis arbejdstageren giver sit udtrykkelige og frit 
tilkendegivne samtykke hertil3.

Efter at Parlamentet underrettede Kommissionen om andragerens bekymringer, skrev den 
ansvarlige generaldirektør i Kommissionens tjenestegrene til både andrageren og de nationale 
myndigheder og understregede direktivets krav om, at samtykket til at arbejde flere timer skal 
tilkendegives frivilligt. I skrivelserne blev det understreget, at Kommissionen mente, at denne 
sag omhandlede meget alvorlige spørgsmål, og bege parter blev anmodet om at give 
fuldstændige og detaljerede oplysninger om de nævnte sager.

De nationale myndigheder og andrageren gav begge detaljerede svar, som blev nøje undersøgt 
af Kommissionens tjenestegrene.  

De nationale myndigheder understregede, at direktivets krav om, at en arbejdstager frivilligt 
skal tilkendegive sit samtykke til at arbejde flere timer, var præcist gennemført i den nationale 
lovgivning, og at en arbejdstager ikke må behandles ringere, hvis denne afviser at give et 
sådant samtykke. Overtrædelse af disse krav er en overtrædelse af arbejdstagerens rettigheder

                                               
1   Polens højesteret, dom af 13. marts 2008, sag nr. 1 PZP 11/07. 
2  Vorel, sag C-437/05, kendelse af 11.1.2007.
3  Pfeiffer, sag C-398/01, dom af 5.10.2004, præmis 82-86.



CM\800202DA.doc 9/11 PE416.408v02-00

DA

og kan straffes med en bøde på op til 30.000 zloty, og det nationale arbejdstilsyn har beføjelse 
til at overvåge og håndhæve en sådan overholdelse.   

Ifølge de nationale myndigheder blev beslutningen om at lukke to kirurgiske afdelinger på det 
regionale speciallægehospital i Radom truffet, fordi de ikke kunne skaffe tilstrækkeligt
kvalificeret medicinsk personale til, at afdelingerne kunne drives korrekt i det krævede antal 
timer.

De nationale myndigheder anfører, at hverken hospitalsledelsen i Radom eller hospitalets 
grundlæggende organ eller regeringsmyndigheder eller -agenturer traf foranstaltninger, som 
skulle lægge pres på de læger, der valgte, at de ikke ville arbejde flere timer, og at de ikke 
blev behandlet ringere som følge deraf.

Andragerne fremsendte en kopi af en rapport udarbejdet af arbejdstilsynet om begivenhederne 
på hospitalet i Radom af 30. april 2008, hvoraf følgende fremgik:

- Den 18. marts 2008 skrev direktøren for hospitalet i Radom til direktøren for voivodskabet 
Mazowieckie og anmodede om en midlertidig lukning af otte af hospitalets afdelinger, fordi 
de ikke havde tilstrækkeligt personale til at tilbyde patienterne lægebehandling 24 timer i 
døgnet. Af brevet fremgik det, at dette skyldtes, at de pågældende læger ikke havde indgået 
aftaler om at arbejde flere timer.
- Den 20. marts 2008 udstedte direktøren for det offentlige sundhedscenter i Mazowsze 
beslutninger, hvorefter to afdelinger på hospitalet i Radom blev slettet fra listen over 
autoriserede afdelinger. Den anførte begrundelse var, at afdelingerne ikke længere var i drift 
på grund af manglende medicinsk personale.
- Som følge af ovennævnte beslutninger uddelte hospitalet i marts 2008 som arbejdsgiver 
opsigelser til alle læger, som var ansat i de to afdelinger. Opsigelserne blev begrundet med, at 
de pågældende afdelingers aktiviteter ophørte. Ifølge arbejdstilsynet har dette ikke beføjelse 
til at afgøre krav vedrørende opsigelser, og ingen af de berørte læger havde tilsyneladende 
appelleret opsigelserne til arbejdsretten pr. rapportens dato.
- Af de 199 læger på hospitalet i Radom indgik 118 inden den 19. april 2008 en aftale om at 
arbejde flere timer. Størstedelen af disse aftaler blev indgået efter den 20. marts 2008, hvor de 
to afdelinger blev lukket.
- Arbejdstilsynet mødtes med en række læger for at drøfte deres indgåelse af aftaler om at 
arbejde flere timer med deltagelse af lægernes fagforening. Ifølge rapporten understregede 
lægerne, at de havde indgået aftalen, fordi de ønskede at sikre, at hospitalets afdelinger fortsat 
kunne fungere, og at de to lukkede afdelinger kunne genåbnes. Ingen af lægerne anførte, at de 
havde indgået aftalen som følge af kommentarer fra ledelsen eller offentlige personer (se 
nedenfor).
- Arbejdstilsynet konkluderede, at det som følge af den foreliggende dokumentation ikke 
kunne udlede, at lægerne var blevet viktimiseret, eller at det var lagt dem til last. Hvis en læge 
mente, at dette var tilfældet, kunne denne indbringe sagen for arbejdsretten, som var det 
kompetente organ.
- Arbejdstilsynet bemærkede endvidere, at det ikke havde kompetence til at træffe afgørelse 
om udtalelser fra offentlige personer eller i medierne, som var nævnt i klagen. Hvis en læge 
mente, at dennes rettigheder var blevet krænket af sådanne udtalelser, kunne denne indbringe 
sagen for civil- eller strafferetten.
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Andragerne anfører følgende:
- Selv om afvisningen af at indgå aftaler om at arbejde flere timer ikke åbenlyst blev anført 
som grund til lægernes opsigelser, var den generelle opfattelse, at det var sådan, det forholdt 
sig. 
- De offentlige myndigheder truede ikke direkte med at lægge lægerne det til last, hvis de 
afviste at indgå aftaler om at arbejde flere timer. Der blev dog fremsat en række offentlige 
udtalelser, som i omfattende grad blev offentliggjort i presse og tv, om, at de læger, som ikke 
ville arbejde for mange timer, kompromitterede patienternes helbred og satte deres liv og 
helbred på spil. En rapport, som andragerne har sendt til den offentlige anklagers kontor, 
indeholder specifikke eksempler. De omfatter en udtalelse fra formanden for den nationale 
sundhedsfond, som rapporteredes af det polske presseagentur den 21. marts 2008, en udtalelse 
fra vicesundhedsministeren, som rapporteredes af det polske presseagentur af samme dato, og 
en udtalelse fra et ikke navngivent medlem af voivodskabets ledelse i avisen Dziennik den 21. 
marts 2008.
- Efter lægerne den 20. marts 2008 besluttede at indgå en aftale om at arbejde flere timer, 
besluttede sundhedsministeren den 30. marts 2008 at genåbne de lukkede afdelinger. Som 
følge deraf blev de opsigelser, som var blevet sendt til lægerne, annulleret.  
- Andragerne mener, at beslutningen om at genåbne afdelingerne og genansætte lægerne blev 
påvirket af, at der var indgivet en klage til Kommissionen.
- Andragerne mener, at direktøren for voivodskabet Mazowieckie usædvanligt hurtigt 
besluttede at lukke de to berørte afdelinger, også i lyset af den negative udtalelse, som en 
regional konsulentspecialist gav direktøren vedrørende forslaget om at lukke den ene af disse 
afdelinger.
- Selv om de berørte læger afviste at indgå en aftale om at arbejde flere timer, tilbød de 
midlertidigt at være tilkaldevagt for de berørte afdelinger uden betaling for at fastholde deres 
ret til ikke at være forpligtede til arbejde mere end de 48 timer.
- Under omstændighederne kan den kendsgerning, at de berørte læger ikke åbent fortalte 
arbejdstilsynet, at de havde indgået en aftale om at arbejde flere timer under pres, ikke anses 
for at være afgørende.  

Konklusioner

Generelt mener Kommissionen, at resultatet af ændringerne i den nationale lovgivning med 
virkning fra den 1. januar 2008, er, at Polen nu stort set er i overensstemmelse med 
arbejdstidsdirektivet med hensyn til arbejdstiden for læger, der arbejder i den offentlige 
sundhedssektor.

Som anført ovenfor falder en række af spørgsmålene i begge andragender uden for 
arbejdstidsdirektivets anvendelsesområde.

Både andragerne og de nationale myndigheder har understreget en række vanskeligheder med 
hensyn til organisationen og finansieringen af den offentlige sundhedssektor, navnlig 
vedrørende manglen på kvalificeret medicinsk personale. Kommissionen er opmærksom på 
konsekvenserne af disse problemer for alle parter og håber, at der i stigende grad kan findes 
løsninger, hvormed der tages højde for alle deres bekymringer, herunder gennem en 
konstruktiv dialog. Organisationen og finansieringen af sundhedssektoren er dog i sidste ende 
et spørgsmål for medlemsstaterne og ligger ikke inden for fællesskabets 
arbejdsmarkedslovgivnings anvendelsesområde.
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Kommissionen er stadig bekymret over de begivenheder, som fandt sted på hospitalet i 
Radom i marts og april 2008, navnlig med hensyn til visse rapporterede kommentarer, som 
tilskrives offentlige repræsentanter og offentlige sundhedsmyndigheder. Kommissionen agter 
at tage disse bekymringer direkte op med de nationale myndigheder i forbindelse med den 
registrerede klage.

Kommissionen er ligeledes bekymret over den rapporterede praksis på visse hospitaler med at 
indgå flere kontrakter med læger for at undgå at anvende arbejdstidsdirektivet. Kommissionen 
agter at rette yderligere henvendelse til de nationale myndigheder for at præcisere dette 
spørgsmål i forbindelse med den registrerede klage."


