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COMMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Petição 0358/2003, apresentada por Nelson Nunes, de nacionalidade portuguesa, sobre os 
seus direitos à Segurança Social

1. Síntese da petição

O peticionário diz que trabalhou 16 anos numa empresa holandesa, numa plataforma do Mar 
do Norte, e queixa-se de que a sua entidade patronal não o inscreveu na Segurança Social, 
privando-o de usufruir dos seus direitos.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 31 de Outubro de 2003. A Comissão foi instada a prestar 
informações (nº 4 do artigo 192º do Regimento).

3. Resposta da Comissão, recebida em 3 de Fevereiro de 2006.

"O peticionário queixa-se de que trabalhou durante 16 anos numa empresa holandesa, numa 
plataforma do Mar do Norte, e a sua entidade patronal não o inscreveu na Segurança Social, 
privando-o de usufruir dos seus direitos.

A Comissão gostaria de começar por destacar que a fim de permitir às pessoas que se 
deslocam na União Europeia beneficiar de uma protecção social nas melhores condições, o 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71 coordena os regimes nacionais de segurança social dos 
Estados-Membros. Este regulamento inclui, nomeadamente, um conjunto de regras que 
definem a legislação de segurança social aplicável em situações que apresentam ligação com 
dois ou mais Estados-Membros. Trata-se de um conjunto de regras com carácter obrigatório e 
que não permitem ao segurado escolher a legislação de segurança social que pretende ver 
aplicada.

Em princípio, aplica-se a legislação do Estado em cujo território é exercida a actividade (n.º 2 
alínea a) do artigo 13.º do Regulamento n.º 1408/71). Será, por conseguinte, aplicável a um 
trabalhador a legislação do Estado-Membro onde é exercida a actividade profissional, mesmo 
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se residir no território de outro Estado-Membro e mesmo que as iniciativas necessárias não 
tenham sido efectuadas pela entidade patronal1. Com base neste princípio, é intenção da 
Comissão solicitar explicações às autoridades neerlandesas, a fim de verificar se se trata de 
um destacamento de trabalhadores no quadro de uma prestação de serviços e se foram 
respeitadas as exigências do direito comunitário.

A Comissão manterá o Parlamento Europeu informado da evolução deste processo."

4. Resposta complementar da Comissão, recebida em 28 de Março de 2006.

"O peticionário queixa-se de que trabalhou durante 16 anos numa empresa holandesa, numa 
plataforma do Mar do Norte, e a sua entidade patronal não o inscreveu na Segurança Social, 
privando-o de usufruir dos seus direitos.

A Comissão informa pela presente o Parlamento de que esta petição foi registada como 
queixa. A Comissão solicitou às autoridades neerlandesas o envio de quaisquer informações 
pertinentes sobre a situação das pessoas interessadas no que se refere à legislação neerlandesa 
e ao direito comunitário. 

Em linhas gerais, as autoridades neerlandesas concordam com a análise jurídica da Comissão, 
mas, dada a complexidade da questão, solicitaram a realização de uma reunião com a 
Comissão. 

A Comissão manterá o Parlamento informado da evolução deste processo."

5. Resposta complementar da Comissão, recebida em 12 de Dezembro de 2006.

"As discussões relativas a este processo que decorrem entre os serviços da Comissão e as 
autoridades neerlandesas ainda não permitiram chegar a qualquer conclusão, prosseguindo a 
apreciação de alguns aspectos particularmente complexos. Contudo, uma vez que o direito 
comunitário não parece estar a ser correctamente aplicado pelas autoridades neerlandesas no 
caso do processo em apreço, a Comissão tenciona instaurar oficialmente um processo por 
infracção e não deixará de manter o Parlamento informado sobre a evolução do mesmo."

  
1 Acórdão de 15 de Dezembro de 1976, Mouthaan, 39/76, CJ p. 1901.
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