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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1103/2007 af Laurent Hermoye, belgisk statsborger, for the 
Association for the Protection of the Rights of Trainee Doctors, om 
hospitalslægers arbejdsforhold i Belgien

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over hospitalslægers urimelige arbejdsforhold i det belgiske 
sundhedsvæsen, hvor det ofte kræves, at de arbejder 36 timer i træk. Andrageren mener, at de 
belgiske sundhedsmyndigheder med deres aktuelle politik vedrørende hospitalslægers 
arbejdstider krænker såvel Rådets direktiv 93/104/EF om visse aspekter af tilrettelæggelsen af 
arbejdstiden og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF om visse aspekter af 
tilrettelæggelsen af arbejdstiden. I overensstemmelse hermed anmoder han om handling fra 
Europa-Parlamentets side for at få forbedret belgiske hospitalslægers arbejdsforhold.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. marts 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

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

"Andragendet

Andrageren anfører, at læger under uddannelse på belgiske hospitaler er forpligtet til 
regelmæssigt at arbejde meget længe, hvilket omfatter vagter på op til 36 timer i træk 
(herunder vagtperiode om natten) og op til 80 timers afbrudte vagter (over en ikke specificeret 
periode). Han mener, at disse arbejdsforhold resulterer i uacceptable træthedsniveauer for 
læger under uddannelse og er i strid med kravene i direktiv 93/104/EF, 2000/34/EF og 
2003/88/EF om arbejdstiden for læger under uddannelse.
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Ifølge andrageren blev den belgiske foranstaltning til gennemførelse af fællesskabsrettens 
krav på dette område (kongelig anordning af 16. juni 2003) annulleret ved en beslutning 
truffet af det belgiske forvaltningsråd (dom nr. 127 af 9. februar 2004), og siden da er der ikke 
truffet nogen foranstaltninger for atter at gennemføre de relevante fællesskabskrav i national 
lovgivning. 

Kommissionens bemærkninger 

Fællesskabsbestemmelser

Arbejdstiden for læger under uddannelse reguleres på fællesskabsplan af 
arbejdstidsdirektivet1, som konsoliderer og erstatter de tidligere direktiver 93/104/EF og 
2000/34/EF. 

Læger under uddannelse blev oprindeligt udtrykkeligt udelukket fra direktiv 93/104/EF's 
anvendelsesområde. Dette blev imidlertid ændret ved direktiv 2000/34/EF, som udvidede 
direktivets anvendelsesområde til at dække læger under uddannelse. Dette krav skulle 
gennemføres i national lovgivning senest inden den 1. august 2004. 

Bestemmelserne i arbejdstidsdirektiver gælder således nu for læger under uddannelse på 
samme måde som de gælder for arbejdstagere generelt. De væsentligste bestemmelser er: 

a) begrænsningerne i gennemsnitlig ugentlig arbejdstid

I henhold til direktivet må den ugentlige arbejdstid (herunder eventuel overtid) ikke 
gennemsnitligt overstige et loft. Loftet er normalt 48 timer om ugen, for læger under 
uddannelse er loftet i øjeblikket 56 timer om ugen, eftersom overgangsbestemmelser stadig er 
gældende2. 

b) de daglige og ugentlige minimumshvileperioder

Direktivet indeholder bestemmelse om en daglig minimumshvileperiode på 11 timer i træk for 
hver 24 timers periode og en ugentlig sammenhængende minimumshvileperiode på 24 timer 
for hver syvdagesperiode. 

Undtagelser er mulige i forbindelse med aktiviteter, som kræver kontinuerlige ydelser som 
f.eks. på hospitaler, herunder vedrørende læger under uddannelse, på betingelse af, at de 
pågældende arbejdstagere ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder. Men ifølge EF-
Domstolens dom i Jaegersagen (sag C-151/02) skal kompenserende hvileperioder følge 
umiddelbart efter den pågældende arbejdstid. 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med 
tilrettelæggelse af arbejdstiden, EUF L 299 af 18.11.2003.
2 I henhold til artikel 17.5 i arbejdstidsdirektivet er loftet for gennemsnitlig ugentlig arbejdstid for læger under
uddannelse i øjeblikket 56 timer om ugen, som gennemsnit over højst seks måneder. Fra 1. august 2009 er loftet 
48 timer. Der er begrænset mulighed for yderligere berettigede undtagelser efter den 31. juli 2009 ved ansøgning 
til Kommissionen: Hvor der opnås en undtagelse, må arbejdstiden under alle omstændigheder ikke overstige 52 
timer om ugen i gennemsnit over en periode på højst seks måneder.
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Anvendelse 

Belgien oplyste i september 2003 Kommissionen om, at det havde gennemført direktiv 
2000/34/EF vedrørende arbejdstid for læger under uddannelse ved kongelig anordning af 16. 
juni 2003, og at denne foranstaltning ændrede Loi sur le Travail af 16. marts 1971, ved at 
bestemme, at arbejdstiden for læger under uddannelse ikke kunne overstige et gennemsnit på 
48 timer om ugen beregnet i løbet af en referenceperiode på højst otte uger. 

Det ser dog ud til at være korrekt, at den kongelige anordning efterfølgende blev annulleret af 
en dom fra forvaltningsrådet af 9. februar 2004. 

Kommissionen har skrevet til de nationale myndigheder for at få en præcision og har fået 
oplyst, at der ikke er vedtaget nogen yderligere gennemførelsesforanstaltning, og at 
arbejdstiden for læger under uddannelse som følge af annulleringen af den kongelige 
anordning i øjeblikket reguleres af en ministeriel anordning af 20. april 1999 om tilsyn med 
læger under uddannelse.

For det første synes der at opstå et spørgsmål om, hvorvidt den ministerielle anordnings 
bestemmelser i praksis lovligt kunne håndhæves af en læge under uddannelse, så den udgør en 
effektiv gennemførelse af direktivet. 

For det andet fastlægger denne anordning nogle regler om arbejdstidsbegrænsninger: Den 
tilsynsførende skal sikre, at arbejdstiden for læger under uddannelse ikke overstiger ni timer 
om dagen og 48 timer om ugen i et gennemsnit beregnet over otte uger. Disse lofter gælder 
dog ikke for vagtperioder. Læger under uddannelse kan blive bedt om at tage én vagtperiode 
fra den ene dag til den anden på arbejdsstedet i hver femdagesperiode, og højst én 
weekendvagtperiode på arbejdsstedet (fra lørdag middag til mandag morgen) hver tredje 
weekend. 

Ifølge EF-Domstolens afgørelser i SIMAP-sagen og Jaegersagen skal vagtperioden på 
arbejdsstedet tælles time for time som arbejdstid i henhold til direktivet. At udelukke 
vagtperioder på arbejdsstedet ved beregning af begrænsninger i arbejdstid harmonerer derfor 
ikke med dommene i SIMAP-sagen og Jaegersagen. 

For det tredje ville et krav til en læge under uddannelse om at arbejde sammenhængende 
(herunder vagtperioder på arbejdsstedet) i 36 timer involvere, at lægen gik glip af en daglig 
minimumshvileperiode, som direktivet kræver, uden at få en tilsvarende kompenserende 
hvileperiode inden for den umiddelbart efterfølgende periode som krævet ved dommen i 
Jaegersagen. 

Nærværende andragende lader til at rejse spørgsmål både om omfanget af manglende 
overholdelse af SIMAP-sagen og Jaegersagen og om medlemsstaternes forpligtelse til at 
gennemføre direktiv 2000/34/EF i national lovgivning. 

Konklusioner

Kommissionen er opmærksom på de problemer, som andrageren har taget op om manglende 
gennemførelse i Belgien af direktiv 2003/88/EF (tidligere direktiv 2000/34/EF) om 
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arbejdstiden for læger under uddannelse og har allerede taget kontakt til medlemsstaten om 
dette anliggende. 

Kommissionen er i færd med at færdiggøre sin analyse af overensstemmelse, hvad angår 
situationen i Belgien, og vil holde Parlamentet underrettet herom. Kommissionen forbeholder 
sig ret til at træffe yderligere foranstaltninger, hvis det bliver nødvendigt. 

Nærmere oplysninger om situationen vedrørende læger under uddannelse i alle medlemsstater 
vil også blive medtaget i Kommissionens kommende rapport om anvendelsen af 
arbejdstidsdirektivet, som skal vedtages før udgangen af 2008." 

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 17. december 2009.

Der bør gøres opmærksom på den seneste udvikling vedrørende grænserne for den ugentlige 
arbejdstid for læger under uddannelse. I artikel 17, stk. 5, i arbejdstidsdirektivet fastsættes 
overgangsordninger for den ugentlige arbejdstid for læger under uddannelse. I henhold til 
disse ordninger må den ugentlige arbejdstid ikke overstige 56 timer (beregnet som gennemsnit 
i højst seks måneder) fra den 1. august 2007 til den 31. juli 2009. Fra den 1. august 2009 
finder den normale grænse i henhold til direktivet (højst 48 timer om ugen beregnet som 
gennemsnit pr. uge) anvendelse på læger under uddannelse ligesom på andre arbejdstagere. 

Direktivet åbner mulighed for en undtagelse. I artikel 17, stk. 5, fastsættes, at en medlemsstat, 
som har vanskeligheder med at opfylde grænsen på 48 timer fra den 1. august 2009 i 
forbindelse med deres ansvar for at tilrettelægge og yde sundhedstjenester, kan anvende en 
yderligere overgangsperiode (52 timer i gennemsnit i stedet for 48) indtil den 31. juli 2011. 
For at anvende denne mulighed skulle medlemsstaten imidlertid underrette Kommissionen 
herom inden den 31. januar 2009. Det har Belgien ikke gjort. 

Derfor bør arbejdstiden for læger under uddannelse i Belgien ikke overstige 56 timer om ugen 
beregnet som gennemsnit fra den 1. august 2007 til den 31. juli 2009 og 48 timer om ugen 
beregnet som gennemsnit med virkning fra den 1. august 2009. Alle de andre bestemmelser i 
arbejdstidsdirektivet, herunder bestemmelserne om daglige og ugentlige 
minimumshvileperioder, gælder allerede fuldt ud for læger under uddannelse fra den 1. august 
2004. 

Denne supplerende meddelelse omhandler Kommissionens yderligere undersøgelse af, 
hvorvidt situationen i Belgien er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen på 
grundlag af yderligere oplysninger, Kommissionen har modtaget, samt det yderligere 
materiale, som andrageren har fremsendt i februar 2009. 

Yderligere udvikling og Kommissionens vurdering

Den ministerielle anordning af 30. april 19991 fastsætter regler for udnævnelse af maîtres de 
stage og deres opgaver (rådgivende læger, der fører tilsyn med læger under uddannelse). I 
artikel 5, punkt 17-23, i anordningen fastsættes forskellige regler, som de tilsynsførende skal 
overholde, når de tilrettelægger en sådan lægeuddannelse. Navnlig: 

                                               
1 Ministeriel anordning af 30. april 1999, Moniteur Belge, 29. maj 1999 (også kaldet "arrêté Colla").
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- Den tilsynsførende skal sikre, at arbejdstiden for læger under uddannelse ikke overstiger ni 
timer om dagen og 48 timer om ugen beregnet som gennemsnit i en referenceperiode på otte 
uger. 

- Alle vagtperioder (defineret som perioder med sammenhængende rådighed, i hvilke lægen 
normalt yder lægetjenester) er imidlertid udtrykkeligt udelukket fra disse samlede timetal. 

- Ud over de allerede nævnte timer kan læger under uddannelse blive bedt om at tage én 
vagtperiode fra den ene dag til den anden på arbejdsstedet i hver femdagesperiode, og højst 
én kontinuerlig weekendvagtperiode på arbejdsstedet (fra lørdag middag til mandag morgen) 
hver tredje weekend. 

- Efter en vagtperiode på arbejdsstedet har en læge under uddannelse altid ret til 12 timers 
hvile (det anføres ikke, om denne skal være kontinuerlig, eller hvornår den skal gives).

- Med forbehold af de allerede nævnte andre regler bør en læge under uddannelse højst 
påtage sig en kontinuerlig sammenhængende vagtperiode på 24 timer, herunder enhver 
vagtperiode.

- Der er ingen klare bestemmelser for tilsvarende kompenserende hvileperioder som fastsat i 
direktivet, hvis en læge under uddannelse er nødt til at udsætte hele eller en del af en daglig 
eller ugentlig minimumshvileperiode. 

For det første fremgår det af de oplysninger, Kommissionen er i besiddelse af, at den 
ministerielle anordning ikke er juridisk bindende for en læge under uddannelse, hvis 
tilsynsførende tillader, at han eller hun bliver tildelt arbejdstider, som overstiger dem, der er 
fastsat i direktivet, eller hvis de ikke får de minimumshvileperioder, direktivet sikrer. 

I en sådan situation indebærer den manglende korrekte gennemførelse, at en læge under 
uddannelse ikke har effektive midler i national lovgivning til at håndhæve hans eller hendes 
rettigheder i henhold til direktivet, enten direkte eller indirekte ved hjælp af en klage til de 
myndigheder, der er ansvarlige for arbejdsmarkedslovgivningen.

For det andet fremgår det klart af de oplysninger, Kommissionen har modtaget, bl.a. 
erklæringer fra de nationale myndigheder, at ret mange offentlige hospitaler forlanger, at 
læger under uddannelse i visse specialområder skal have en arbejdstid, som ikke er i 
overensstemmelse med direktivet. 

Der er forlydender om meget lange kontinuerlige skift på arbejdsstedet (op til 38 timers 
kontinuerlig aktivt arbejde, somme tider op til 84 timers sammenhængende perioder uden en 
hvileperiode) og om alt for lange arbejdstider (op til 130 timer om ugen i visse uger). Dette er 
en klar overskridelse af de timeantal, der er forudsat i den ministerielle anordning. 

Oplysningerne til Kommissionen er stadig ikke præcise med hensyn til de generelle 
arbejdsmønstre, og det er derfor vanskeligt at vurdere det fulde omfang af den manglende 
overensstemmelse. Det er f.eks. ikke klart, hvilke evt. aftaler der indgås i praksis for 
tilsvarende kompenserende hvileperioder efter et udvidet skift, eller hvilken gennemsnitlig 
ugentlig arbejdstid der fremkommer i forhold til den referenceperiode, der er fastsat i 
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direktivet, hvis en læge under uddannelse i nogle uger arbejder i 130 timer. Der er imidlertid 
tilstrækkelig dokumentation til at slå fast, at tilrettelæggelsen af arbejdstiden og 
minimumshvileperioderne i mange tilfælde, der vedrører offentlige hospitaler, ikke ser ud til 
at opfylde kravene i direktivet. 

For det tredje er den udtrykkelige udelukkelse af vagtperioder på arbejdsstedet fra 
beregningen af arbejdstiden for læger under uddannelse ikke i overensstemmelse med EF-
Domstolens retspraksis i en række sager1. Kommissionen er bekendt med de problemer, som 
visse medlemsstater kan have med at levere offentlige sundhedstjenester, som er tilstrækkeligt 
bemandet hele døgnet, samtidig med at de til fulde overholder disse regler. Den arbejdstid, der 
rent faktisk kræves af læger under uddannelse, ser imidlertid ud til at overskride det, 
direktivet tillader, selv om der kun tages højde for den såkaldt aktive arbejdstid. Endvidere 
skal der også tages hensyn til virkningerne på de berørte arbejdstageres sundhed og sikkerhed. 

Konklusioner

Det fremgår af Kommissionens oplysninger, at: 

- Belgien ikke har gennemført bestemmelserne i arbejdstidsdirektivet med hensyn til læger 
under uddannelse i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen,

- der er tilstrækkelig dokumentation til at konkludere, at de offentlige hospitalers generelle 
praksis med hensyn til arbejdstiden og minimumshvileperioderne for læger under uddannelse 
ikke ser ud til at opfylde kravene i direktivet, 

- der er tilstrækkelig dokumentation til at konkludere, at den arbejdstid, der rent faktisk 
kræves af læger under uddannelse, rejser alvorlig tvivl om beskyttelsen af de berørte 
arbejdstageres sundhed og sikkerhed, 

- at læger under uddannelse i praksis ikke har en retsgyldig ret i henhold til den nationale 
lovgivning til begrænsning af deres arbejdstid, 

- at læger under uddannelse i praksis ikke har en retsgyldig ret i henhold til den nationale 
lovgivning til at få de daglige eller ugentlige minimumshvileperioder, der er fastsat i 
direktivet, 

- vagtperioder på arbejdsstedet ikke medregnes som arbejdstid i henhold til EF-Domstolens 
relevante retspraksis. 

Kommissionen er i løbende kontakt med de belgiske myndigheder med henblik på at få rettet 
op på denne situation, og den vil holde Udvalget for Andragender underrettet om sagens 
udvikling.

                                               
1 SIMAP, sag C-303/98; Jaeger, sag C-151/02: Pfeiffer, sag C-398/01; Dellas, sag C-14/04.
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