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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0358/2003, του Nelson Nunes, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
ασφαλιστικά του δικαιώματα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι εργάζεται εδώ και 16 χρόνια σε μια ολλανδική επιχείρηση, σε μια 
πλατφόρμα εξόρυξης στη Βόρεια Θάλασσα, και ότι ο εργοδότης του δεν τον έχει εγγράψει 
στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, γεγονός που του στέρησε τα δικαιώματα που δικαιούται.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 31 Οκτωβρίου 2003. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Φεβρουαρίου 2006.

Ο αναφέρων καταγγέλλει το γεγονός ότι εργάζεται εδώ και 16 χρόνια σε μια ολλανδική 
επιχείρηση, σε μια πλατφόρμα εξόρυξης στη Βόρεια Θάλασσα και ο εργοδότης του δεν τον 
έχει εγγράψει στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, γεγονός που του στέρησε τα δικαιώματα 
που δικαιούται.

Η Επιτροπή επιθυμεί καταρχάς να υπογραμμίσει ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 
συντονίζει τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών προκειμένου να 
μπορούν τα άτομα που μετακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επωφελούνται κοινωνικής 
ασφάλισης με τους καλύτερους όρους. Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει ένα σύνολο 
κανόνων που προσδιορίζουν τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης που ισχύει στις 
περιπτώσεις που εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη μέλη. Πρόκειται για σύνολο κανόνων 
υποχρεωτικού χαρακτήρα που δεν επιτρέπουν στον ασφαλισμένο να επιλέξει τη νομοθεσία 
κοινωνικής ασφάλισης στην οποία επιθυμεί να υπαχθεί.

Καταρχήν εφαρμόζεται η νομοθεσία του κράτους εργασίας (άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο
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α) του κανονισμού 1408/71. Επομένως, ο εργαζόμενος υπόκειται στη νομοθεσία του κράτους 
μέλους στο οποίο ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητα, ακόμη και αν κατοικεί στο 
έδαφος άλλου κράτους μέλους, και ακόμη και αν ο εργοδότης δεν έχει προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για την υπαγωγή του στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης1. Βάσει της 
αρχής αυτής, η Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει εξηγήσεις από τις ολλανδικές αρχές, 
προκειμένου να εξακριβώσει εάν πρόκειται για απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών και εάν τηρήθηκαν οι απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου.

Η Επιτροπή θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τη συνέχεια που θα δοθεί.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Μαρτίου 2006.

Ο αναφέρων καταγγέλλει το γεγονός ότι εργάζεται εδώ και 16 χρόνια σε μια ολλανδική 
επιχείρηση, σε μια πλατφόρμα εξόρυξης στη Βόρεια Θάλασσα και ο εργοδότης του δεν τον 
έχει εγγράψει στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, γεγονός που του στέρησε τα δικαιώματα 
που δικαιούται.

Η Επιτροπή έχει την τιμή να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η παρούσα αναφορά 
καταχωρήθηκε ως καταγγελία. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν από τις ολλανδικές 
αρχές να τους παράσχουν τις δέουσες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των 
εμπλεκόμενων ατόμων όσον αφορά την ολλανδική νομοθεσία καθώς και το κοινοτικό δίκαιο.

Οι ολλανδικές αρχές συμμερίζονται εν γένει τη νομική ανάλυση των υπηρεσιών της 
Επιτροπής, δεδομένης όμως της πολυπλοκότητας του εν λόγω προβλήματος, ζητούν 
συνάντηση με τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Η Επιτροπή θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τη συνέχεια που θα δοθεί.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Οι συζητήσεις σχετικά με την εν λόγω υπόθεση μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και
των ολλανδικών αρχών δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Συνεχίζεται η εξέταση ορισμένων
ιδιαίτερα σύνθετων πτυχών. Εντούτοις, δεδομένου ότι κατά τα φαινόμενα οι ολλανδικές
αρχές δεν εφαρμόζουν δεόντως το κοινοτικό δίκαιο στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή
εξετάζει το ενδεχόμενο να κινήσει επισήμως διαδικασία επί παραβάσει και θα τηρεί ενήμερο
το Κοινοβούλιο για τη συνέχεια που θα δοθεί.

  
1 Απόφαση της 15ης Δεκεμβρίου 1976, Mouthaan, 39/76, Συλλογή σελ. 1901.
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