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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0358/2003 złożona przez Nelsona Nunesa (Portugalia), w sprawie jego prawa do 
zabezpieczenia społecznego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że przez 16 lat pracował dla holenderskiego przedsiębiorstwa 
na platformie na Morzu Północnym, a jego pracodawcy nie zgłosili go do systemu 
zabezpieczenia społecznego, co pozbawiło go praw z tego tytułu.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 31 października 2003 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 3 lutego 2006 r.

„Składający petycję zwraca się ze skargą w związku z faktem, że przez 16 lat pracował dla 
holenderskiego przedsiębiorstwa na platformie na Morzu Północnym, a jego pracodawcy nie 
zgłosili go do systemu zabezpieczenia społecznego, co pozbawiło go praw z tego tytułu.

Przede wszystkim Komisja pragnie podkreślić, że w celu zapewnienia osobom 
przemieszczającym się w granicach Wspólnoty jak najlepszych warunków ochrony socjalnej 
rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 wprowadza koordynację krajowych systemów 
zabezpieczenia społecznego państw członkowskich. Rozporządzenie to zawiera mianowicie 
zbiór zasad precyzujących ustawodawstwo o zabezpieczeniu społecznym, mających 
zastosowanie w sytuacjach dotyczących dwóch lub więcej państw członkowskich. Chodzi o 
zbiór zasad, które mają charakter obowiązkowy i nie pozwalają ubezpieczonemu wybrać 
ustawodawstwa o zabezpieczeniu społecznym, które jest dla niego korzystniejsze. 

Co do zasady zastosowanie ma ustawodawstwo państwa, na którego terytorium pracownik 
jest zatrudniony (art. 13 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 1408/71). Będzie więc ono stosowane 
wobec pracownika zatrudnionego na terytorium danego państwa członkowskiego, nawet 
jeżeli zamieszkuje on na terytorium innego państwa członkowskiego, a pracodawca nie 
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dopełnił niezbędnych formalności.1 Powołując się na tę zasadę, Komisja zamierza zwrócić się 
do władz niderlandzkich o stosowne wyjaśnienia, aby ustalić, czy chodzi tu o oddelegowanie 
pracowników w ramach świadczenia usług i czy przepisy prawa wspólnotowego były 
respektowane. 

Komisja powiadomi Parlament Europejski o dalszym przebiegu sprawy.”

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 marca 2006 r.

„Składający petycję zwraca się ze skargą w związku z faktem, że przez 16 lat pracował dla 
holenderskiego przedsiębiorstwa na platformie na Morzu Północnym, a jego pracodawcy nie 
zgłosili go do systemu zabezpieczenia społecznego, co pozbawiło go praw z tego tytułu

Komisja informuje Parlament Europejski, że niniejsza petycja została zarejestrowana jako 
skarga. Służby Komisji zwróciły się do władz niderlandzkich o dostarczenie stosownych 
informacji na temat sytuacji osób, których ta sprawa dotyczy, biorąc pod uwagę zarówno 
ustawodawstwo niderlandzkie jak i prawo wspólnotowe. 

Władze niderlandzkie zgadzają się w zasadzie z analizą prawną przeprowadzoną przez służby 
Komisji, ale zważywszy na złożoność tego problemu zwróciły się z prośbą o spotkanie ze 
służbami Komisji. 

Komisja powiadomi Parlament Europejski o dalszym przebiegu sprawy.”

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 12 grudnia 2006 r.

„Dyskusje na ten temat między służbami Komisji a władzami niderlandzkimi jeszcze się nie 
zakończyły. Nadal trwa analiza pewnych szczególnie skomplikowanych aspektów sprawy.
Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że nie wydaje się, że władze niderlandzkie we właściwy 
sposób stosują prawo wspólnotowe w tej sprawie, Komisja ma zamiar oficjalnie rozpocząć 
postępowanie w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego i będzie informować Parlament 
o dalszym przebiegu sprawy”

  
1 Wyrok z dnia 15 grudnia 1976 r. w sprawie 39/76 Mouthaan, Zb. Orz. str. 1901.


