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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.12.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1103/2007 внесена от Laurent Hermoye, с белгийско 
гражданство, от името на Асоциацията за защита на правата на 
лекарите стажанти, относно условията на труд в Белгия за младшите 
лекари

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява своята загриженост по отношение на неприемливите 
условия на труд в белгийския здравен сектор за младшите лекари, на които често им се 
налага да работят по 36 часа без прекъсване. Вносителят на петицията изразява 
мнението, че с настоящата си политика по отношение на работното време на младшите 
лекари белгийските здравни органи нарушават както Директива 93/104/EO на Съвета 
относно някои аспекти на организацията на работното време, така и Директива 
2003/88/EО на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на 
организацията на работното време. В тази връзка той настоява Европейският парламент 
да предприеме действия, за да се подобрят условията на труд за белгийските младши 
лекари.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

Вносителят на петицията твърди, че обучаващите се лекари в белгийските болнични 
заведения редовно са задължавани да работят в продължение на много часове, 
включително на смени до 36 последователни часа (включително времето на 
разположение през нощта) и смени с прекъсвания до 80 часа (през неопределен 



PE416.428v02-00 2/7 CM\800205BG.doc

BG

период). Вносителят счита, че тези условия на труд водят до неприемливи нива на 
изтощение за обучаващите се лекари и са в противоречие с изискванията на Директива 
93/104/ЕО, Директива 2000/34/ЕО и Директива 2003/88/ЕО по отношение на работното 
време на обучаващите се лекари.

Според вносителя на петицията, белгийската мярка, транспонираща изискванията на 
общностното право в тази област (arrêté royal от 16 юни 2003 г.), е била отменена с 
решение на белгийския Conseil d'Etat (arrêt № 127 от 9 февруари 2004 г.) и оттогава не 
са предприемани мерки за възстановяване на транспонирането на съответните 
общностни изисквания в националното законодателство.

Забележки на Комисията

Приложимо законодателство на Общността

Работното време на обучаващите се лекари е уредено на общностно равнище от 
директивата за работното време1, която консолидира и заменя предишните Директиви 
93/104/ЕО и 2000/34/ЕО.

Първоначално обучаващите се лекари бяха изрично изключени от приложното поле на 
Директива 93/104/ЕО. Въпреки това, Директива 2000/34/ЕО промени ситуацията, като 
разшири обхвата на директивата за включване на обучаващи се лекари; това изискване 
следваше да се транспонира в националните законодателства най-късно до 1 август 
2004 г.

Следователно разпоредбите на директивата за работното време сега се прилагат за 
обучаващи се лекари по същия начин, както по принцип се прилагат за всички 
работници. Основните приложими разпоредби са:

a) ограничение на средната продължителност на седмичното работно време

Съгласно директивата, седмичното работно време (включително извънредният труд) не 
може, средно, да надвишава определена максимална граница. Ограничението 
обикновено е 48 часа на седмица; към момента ограничението за обучаващи се лекари е 
56 часа на седмица, тъй като все още се прилагат преходни разпоредби2.

б) минимална продължителност на междудневните и междуседмичните почивки

                                               
1 Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои 

аспекти на организацията на работното време, ОВ L 299, 18.11.2003 г.

2 Съгласно член 17, параграф 5 от директивата за работното време, ограничението на средното 
седмично работно време за обучаващи се лекари в момента е 56 часа на седмица, осреднено за 
период не по-дълъг от 6 месеца. От 1 август 2009 г. ограничението става 48 часа. Съществуват 
ограничени възможности за оправдани допълнителни дерогации след 31 юли 2009 г. по заявление до 
Комисията: при всички случаи, когато бъде направена дерогация, работното време не следва да 
надвишава 52 часа на седмица, когато е осреднено за период, не по-дълъг от 6 месеца.
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Директивата разпорежда минимална продължителност на междудневните почивки от 
11 последователни часа за всеки 24-часов период и минимална продължителност на 
междуседмичната почивка от 24 непрекъснати часа за всеки седемдневен период.

Възможни са дерогации при дейности, изискващи продължително обслужване, като 
болнични услуги, включително по отношение на обучаващи се лекари, при условие че 
съответните работници са компенсирани с равностойни периоди за почивка. Все пак, 
съгласно решението на Съда на Европейските общности по случая Jaeger (дело C-
151/02), компенсиращите периоди за почивка трябва да следват непосредствено след 
съответното работно време.

Прилагане

През септември 2003 г. Белгия уведоми Комисията, че е транспонирала Директива 
2000/34/ЕО по отношение на работното време на обучаващи се лекари с arrêté royal от 
16 юни 2003 г. и че тази мярка е изменила Loi sur le Travail от 16 март 1971 г., с която 
се предвижда, че работното време на обучаващите се лекари не може да надвишава 
средно 48 часа на седмица, изчислено за референтен период, не по-дълъг от 8 седмици.

Въпреки това изглежда, че arrêté royal впоследствие действително е бил отменен от 
arrêt на Conseil d'Etat с дата 9 февруари 2004 г.

Комисията е писала до националните органи за изясняване на положението и е 
уведомена, че не са приемани допълнителни мерки за транспониране и че в резултат от 
отмяната на arrêté royal, работното време на обучаващите се лекари в момента се 
урежда от министерско постановление от 30 април 1999 г., отнасящо се до надзора на 
обучаващи се лекари.

Първо, възниква въпросът дали разпоредбите на министерското постановление могат 
на практика да бъдат правно прилагани от обучаващ се лекар, за да съставляват 
ефективно транспониране на директивата.

Второ, това постановление установява някои правила за ограничаване на работното 
време: надзорният орган следва да гарантира, че работното време на обучаващите се 
лекари не надвишава 9 часа на ден и 48 часа на седмица, когато е осреднено за период 
от 8 седмици. Въпреки това, тези ограничения не важат за времето на разположение. От 
обучаващите се лекари може да се изисква поемането на едно среднощно дежурство на 
работното място за всеки 5-дневен период и най-много едно дежурство през почивните 
дни на работното място (от събота на обяд до понеделник сутринта) за всеки 3 седмици.

Според решенията на Съда на Европейските общности по делата SIMAP и Jaeger, 
времето на разположение на работното място трябва да се смята час за час, като 
работно време за целите на директивата. Следователно изключването на времето на 
разположение на работното място при изчисляване на ограниченията на работното 
време не е в съответствие с решенията по SIMAP и Jaeger.

Трето, изискването обучаващ се лекар да работи непрекъснато (включително времето, 
прекарано на разположение на работното място) за 36 часа предполага пропускане на 



PE416.428v02-00 4/7 CM\800205BG.doc

BG

минималната междудневна почивка, предвидена от директивата, без получаване на 
равностойна компенсираща почивка в рамките на периода непосредствено след 
смяната, както се изисква от решението по случая Jaeger.

Настоящата петиция видимо повдига въпроси както за степента на несъгласуваност с 
решенията по делата SIMAP и Jaeger, така и със задължението на държавите-членки да 
транспонират Директива 2000/34/ЕО.

Заключения

Комисията е запозната с проблемите, изложени от вносителя на петицията, по 
отношение на нетранспонирането в Белгия на Директива 2003/88/ЕО (бившата 
Директива 2000/34/ЕО) относно работното време на обучаващите се лекари и вече е 
осъществила контакт с държавата-членка по този въпрос.

Комисията е в процес на приключване на своя анализ на съгласуваността на 
положението в Белгия и ще продължи да информира Парламента по този въпрос. 
Комисията запазва правото да предприема допълнителни мерки, когато сметне за 
необходимо.

Пълни подробности относно положението с обучаващите се лекари във всички 
държави-членки ще бъдат включени и в предстоящия доклад на Комисията относно 
прилагането на директивата за работното време, който следва да бъде приет преди края 
на 2008 г.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 17 декември 2009 г.

Важно е да се припомни последното развитие във връзка с ограниченията на 
седмичното работно време за обучаващи се лекари. Член 17, параграф 5 от директивата
за работното време определя транснационални правила за седмичното работно време на 
обучаващи се лекари. Съгласно тези правила, ограничението на седмичното работно 
време е определено на 56 часа на седмица (осреднено за период от не повече от 6 
месеца) от 1 август 2007 г. до 31 юли 2009 г. От 1 август 2009 г. нормалното 
ограничение съгласно директивата (не повече от 48 часа средно на седмица) се отнася 
както за обучаващи се лекари, така и за други служители.

Директивата позволява възможни изключения. Член 17, параграф 5 постановява, че 
държави-членки, които срещат затруднения с въвеждането на ограничението от 48 часа 
от 1 август 2009 г. във връзка с отговорностите им за организиране и предоставяне на 
здравни услуги, могат да подадат молба за удължаване на преходния период на 
ограничение (52 часа средно вместо 48) до 31 юли 2011 г. Но за да се възползват от тази 
възможност, държавите-членки следва да уведомят Комисията за това преди 31 януари 
2009 г. Белгия не е уведомила Комисията.

Следователно работното време на обучаващите се лекари в Белгия следва да не 
надвишава средно 56 часа на седмица от 1 август 2007 г. до 31 юли 2009 г. и 48 часа 
средно на седмица от 1 август 2009 г. Всички останали разпоредби на директивата за 
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работното време, включително разпоредбите за минимални дневни и седмични периоди 
на почивка, вече се прилагат изцяло за обучаващи се лекари от 1 август 2004 г.

Това допълнително съобщение представя резултатите от допълнителния анализ на 
Комисията във връзка със съответствието на ситуацията в Белгия въз основа на 
допълнителната информация, получена от Комисията, както и на допълнителните 
материали, предоставени от вносителя на петицията през февруари 2009 г.

Развитие на случая и оценка на Комисията

Министерското постановление от 30 април 1999 г.1 определя правила за назначаване и 
задълженията на maîtres de stage (лекари-консултанти, които наблюдават обучаващите 
се лекари). Член 5, точки 17–23 от постановлението определят различни правила, които 
наблюдаващите лекари следва да спазват при организирането на медицински обучения. 
По-специално:

- наблюдаващите лекари гарантират, че работното време на обучаващите се лекари 
не надвишава 9 часа на ден и 48 часа на седмица (средно върху осемседмичен 
референтен период). 

- въпреки това времето за дежурства (дефинирано като периоди на непрекъснато 
присъствие, по време на които лекарят обикновено предоставя медицински услуги) е 
недвусмислено изключено от този общ брой часове.

- освен вече споменатите часове, от обучаващите се лекари може да бъде изисквано 
да поемат по едно нощно дежурство на всеки петдневен период и най-много едно 
продължително дежурство за един уикенд (от събота на обяд до понеделник сутрин) 
на работното място на всеки три уикенда.

- след дежурство на работното място обучаващите се лекари винаги имат право на 
12 часа почивка (не се посочва дали да бъдат непрекъснати, нито кога да се дадат на 
лекаря).

- без това да засяга  вече споменатите правила, от обучаващ се лекар не се изисква да 
поеме повече от 24 часа непрекъсната работа, включително дежурство.

- няма ясни разпоредби за еквивалентни компенсационни почивки, съгласно 
изискванията на директивата, ако се наложи обучаващ се лекар да отложи 
вземането на цялата или част от минималната дневна или седмична почивка.
Първо, от предоставената на Комисията информация изглежда ясно, че министерското 
постановление няма правно действие по отношение на обучаващ се лекар, чийто 
ръководител му позволява да работи повече часове от позволените от директивата или 
да пропуска минималните почивки, гарантирани в нея. 

В подобна ситуация, липсата на правилно транспониране не предоставя на 
                                               
1 Arrêté ministériel du 30 avril 1999, Moniteur Belge, 29 mai 1999 (известно още като 
„arrêté Colla“).
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обучаващите се лекари ефективни средства съгласно националното законодателство за 
налагане на правата, предоставени им съгласно директивата, независимо пряко или 
непряко, чрез жалба до органите на трудовото право.

Второ, от разнообразната информация, получена от Комисията, включително изявления 
на националните органи, изглежда ясно, че на практика значителен брой обществени 
болници изискват от обучаващите се лекари в определени специалности да работят 
брой часове, които не отговарят на изискванията на директивата. 

Има сведения за изключително дълги непрекъснати смени на работното място (до 38 
часа непрекъсната активна работа, понякога до 84 часа непрекъсната смяна без 
почивка) и за извънредно дълго работно време (до 130 часа на седмица в определени 
седмици). Това очевидно надвишава часовете, посочени в министерското 
постановление.

Предоставената на Комисията информация все още не е точна по отношение на 
цялостния работен модел и поради това е трудно да се направи оценка на пълната 
степен на несъответствие. Например, не е ясно какви правила (ако има такива) са 
определени на практика за получаване на еквивалентни периоди на почивка след 
продължителна смяна или какви средни седмични часове са определени за референтния 
период, определен в директивата, ако обучаващ се лекар работи 130 часа в определени 
седмици. Но съществуват достатъчно доказателства, за да се направи заключението, че 
в много от случаите, свързани с различни обществени болници, организацията на 
работното време и минималните периоди на почивка не отговарят на изискванията на 
директивата.

Трето, изричното изключване на времето на разположение на работното място от 
изчисляването на работното време на обучаващи се лекари не отговаря на решенията на 
Съда на Европейските общности по няколко дела1. Комисията осъзнава трудностите, с 
които някои държави-членки могат да се сблъскат при предоставянето на обществено 
медицинско обслужване с подходящ персонал на 24-часова основа като в същото време 
прилагат изцяло тези правила. Но часовете, които се изискват от обучаващите се 
лекари, изглежда надвишават допустимото съгласно директивата дори ако се вземе 
предвид само т.нар. „активно” работно време. Освен това, следва да се вземе предвид 
отражението на всичко това върху здравето и безопасността на въпросните служители.

Заключения

От информацията, с която разполага Комисията става ясно, че: 

- Белгия не е транспонирала разпоредбите на директивата за работното време по 
отношение на обучаващите се лекари съгласно изискванията на правото на Общността;

- съществуват достатъчно доказателства, за да се заключи, че цялостната практика на 
обществените болници по отношение на работното време и минималните периоди на 
                                               
1 SIMAP, дело C-303/98; Jaeger, дело C-151/02: Pfeiffer, дело C-398/01; Dellas, дело C-
14/04. 



CM\800205BG.doc 7/7 PE416.428v02-00

BG

почивка на обучаващите се лекари не отговарят на изискванията на директивата;

- съществуват достатъчно доказателства, за да се направи заключението, че реално 
изискваните от обучаващите се лекари часове на труд повдигат сериозни въпроси 
относно защитата на здравето и безопасността на засегнатите служители;

- на практика обучаващите се лекари нямат законово право за ограничаване на техните 
работни часове съгласно националното законодателство;

- на практика обучаващите се лекари нямат законово право според националното 
законодателство да получават минималните дневни и седмични почивки съгласно 
изискванията на директивата;

- времето на разположение на работното място не се счита за работно време както се 
изисква от съответните решения на Съда на Европейските общности. 

Комисията поддържа активен контакт с белгийските органи, за да бъде коригирана тази 
ситуация и ще информира комисията по петиции за евентуално развитие.


