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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0358/2003, внесена от Nelson Nunes, с португалско гражданство, 
относно правото му на социално осигуряване

1. Резюме на петицията

Вносителят посочва, че е работил в продължение на 16 години за нидерландско 
предприятие на платформа в Северно море и че работодателите му не са го 
регистрирали пред социалноосигурителните органи, като по този начин той е бил 
лишен от своите права.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 31 октомври 2003 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 175, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 3 февруари 2004 г.

Вносителят се оплаква от обстоятелството, че е работил в продължение на 16 години за 
нидерландско предприятие на платформа в Северно море и че работодателите му не са 
го регистрирали пред социалноосигурителните органи, като по този начин той е бил 
лишен от своите права.

На първо място, Комисията желае да подчертае, че с оглед на това да се позволи на 
лицата, които променят местопребиваването си на територията на Европейския съюз, 
да се ползват със социална закрила при най-добри условия, Регламент (ЕИО) №1408/71 
въвежда съгласуване на националните системи за социална сигурност на държавите-
членки. Този регламент включва съвкупност от норми, определящи приложимото 
законодателство в областта на социалната сигурност при положенията, при които
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съществуват връзки с две или повече държави-членки. Става въпрос за съвкупност от 
норми, които имат задължителен характер и които не дават възможност на осигуреното 
лице да избира законодателство в областта на социалната сигурност, което желае да 
бъде приложено в неговия случай.

По правило приложимо е законодателството на държавата на трудовото 
правоотношение (член 13, параграф 2, буква a) от Регламент 1408/71). Следователно по 
отношение на работника или служителя се прилага законодателството на държавата
членка, в която се упражнява трудовата дейност, дори когато работникът пребивава 
постоянно на територията на друга държава-членка и дори работодателят да не е 
предприел необходимите1. На основание на този принцип Комисията има намерение да 
поиска разяснения от нидерландските органи с цел да провери дали става въпрос за 
командироване на работници в рамките на предоставяне на услуги и дали са спазени 
изискванията на общностното право.

Комисията ще информира Парламента за предприетите последващи действия.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 28 март 2006 г.

Вносителят се оплаква от обстоятелството, че е работил в продължение на 16 години за 
нидерландско предприятие на платформа в Северно море и че работодателите му не са 
го регистрирали пред социалноосигурителните органи, като по този начин той е бил 
лишен от своите права.

Комисията информира Европейския парламент, че тази петиция е регистрирана като 
жалба. Службите на Комисията поискаха от нидерландските органи да им предоставят 
приложимата за случая информация относно положението на заинтересуваните лица по 
отношение на нидерландското законодателство, както и на общностното право.

Нидерландските органи споделят в общи линии правния анализ, направен от службите 
на Комисията, но предвид сложността на проблема, нидерландската страна иска среща 
със службите на Комисията.

Комисията ще информира Парламента за предприетите последващи действия.

5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 12 декември 2006 г.

Обсъжданията по случая между службите на Комисията и нидерландските органи все 
още не са приключили. Продължава разглеждането на определени аспекти, 
представляващи особена сложност. Като се има предвид обаче, че изглежда, че 
нидерландските органи не прилагат правилно общностното право във връзка със 
случая, Комисията възнамерява да образува официално процедура за установяване на 
нарушение и ще информира Парламента за предприетите последващи действия.

6. Отговор от Комисията, получен на 17 юли 2008 г.

Вследствие на образуваната от Комисията процедура за установяване на нарушение 
                                               
1 Решение от 15 декември 1976 г., Mouthaan, 39/76, Сб., стр. 1901.
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срещу Нидерландия във връзка с този случай, нидерландското правителство съобщи на 
Комисията отговора си от 7 август 2007 г.

В този отговор правителството споделя до голяма степен правния анализ, направен от 
Комисията; правителството обявява готовността си да преразгледа обхвата на закрилата 
в рамките на публичната социална сигурност на работниците, наети в нидерландската 
част на континенталния шелф. Правителството ще разгледа дали е подходящо (и, ако да 
– в каква степен) да бъде приложено законодателството в областта на социалната 
сигурност, приложимо към трудовите правоотношения на нидерландска територия, по 
отношение на посочените работници.

Към настоящия момент на службите на Комисията не е съобщено каквото и да било 
решение на нидерландските органи по този въпрос. Вследствие на това, Комисията 
продължава процедурата за установяване на нарушение и ще информира Парламента за 
развитието по случая.

7. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

В предходното си съобщение Комисията обяви, че е открила процедура за нарушение 
срещу Нидерландия.

Въпреки че нидерландското правителство потвърди, че до голяма степен споделя 
правния анализ на Комисията и обяви своята готовност да преразгледа обхвата на 
закрилата в рамките на социалната сигурност на работниците, наети в нидерландската 
част на континенталния шелф, проблемът продължава да съществува и понастоящем не 
е предприета нито една конкретна мярка от страна на нидерландските органи за защита 
на гарантираните от нормативната уредба на Общността права на тези работници.

Поради тази причина процедурата за нарушение срещу Нидерландия тече по реда, 
предвиден в Договора. Комисията ще информира Парламента за развитието по случая.

8. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

Вносителят, който е работил в продължение на 16 години за нидерландско предприятие 
на платформа в Северно море, се оплаква от обстоятелството, че работодателите му не 
са го регистрирали пред социалноосигурителните органи, като по този начин той е бил 
лишен от своите права.

В предходното си съобщение Комисията посочи, че е започнала процедура за 
нарушение срещу Нидерландия.

Нидерландското правителство обяви, че през есента на 2009 г .  ще бъде внесен 
законопроект за разширяване обхвата на закрилата в рамките на социалната сигурност 
по отношение на работниците, наети в нидерландската част на континенталния шелф.

Към настоящия момент нидерландските органи не са съобщили конкретните мерки за 
привеждане на тяхното законодателство в съответствие и уреждане на отделните 
случаи на работниците, наети на работа на нефтени платформи.
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Поради тази причина процедурата за нарушение срещу Нидерландия тече по реда, 
предвиден в Договора. Комисията ще информира Парламента за развитието по случая.

9. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Към настоящия момент Нидерландия не е изменила законодателството си. Освен това 
нидерландските органи не са съобщили за конкретни мерки относно уреждане на 
индивидуалното положение на работниците, наети на работа на нефтени платформи.

Поради това Комисията сезира Съда на ЕС. Делото е заведено под номер C-141/10.

10. Отговор от Комисията (REV. VII), получен на 27 юни 2012 г.

В предходното си съобщение Комисията посочи, че е внесла иск във връзка с  
установяване на неизпълнение на задължения срещу Нидерландия (дело C-141/10). В 
иска Комисията поиска от Съда да установи, че като е отказало да предостави 
определени социални обезщетения на граждани на държави членки на Европейския 
съюз, работещи на петролни платформи в Нидерландия, Кралство Нидерландия не е 
изпълнило задълженията си, произтичащи от разпоредбите относно свободното 
движение на работници и координирането на режимите за социална сигурност.    С 
решение от 19 април 2012 г. Съдът отхвърли иска като недопустим. В решението се 
посочва, че Комисията не е уточнила какви точно социални обезщетения има предвид и 
не е предоставила никакво сведение относно националната правна уредба в областта на 
тези обезщетения, като се е ограничила да се позове на членове 3 и 4 от Закона за 
добивните работи в Северно море (Wet arbeid mijnbouw Noordzee, наричан по-нататък 
„WAMN“). 

Междувременно в решение от 17 януари 2012 година, постановено в рамките на 
преюдициално запитване, отправено от Rechtbank Amsterdam (дело C-347/10, Salemink) 
Съдът реши, че правото на Европейския съюз в областта на свободното движение на 
работници и на социалната сигурност на работниците-мигранти се прилага по 
отношение на работник, работил на платформа за добив на газ, разположена в 
континенталния шелф, прилежащ към Нидерландия. 

Според Съда „след като континенталният шелф, прилежащ към държава членка, е под 
неин суверенитет, макар последният да е функционален и ограничен, положеният труд 
на неподвижни или плаващи съоръжения, разположени в същия континентален шелф, 
при извършването на дейности по проучване и/или експлоатация на природни ресурси, 
трябва да се счита, за прилагането на правото на Съюза, за положен на територията на 
посочената държава. Следователно държавата членка, която се възползва от 
икономическите права за проучване и/или експлоатация на ресурсите, упражнявани в 
прилежащата ѝ част от континенталния шелф, не може да заобиколи прилагането на 
разпоредбите от правото на Съюза, които целят да гарантират свободното движение на 
работниците, предоставящи своята работна сила на такива съоръжения“ (точки 35-36 от 
решението).
„Поради това на поставения въпрос следва да се отговори, че член 13, параграф 2, 
буква а) от Регламент № 1408/71 и член 39 ЕО трябва да се тълкуват в смисъл, че не 
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допускат работник, предоставящ работна сила на неподвижно съоръжение, 
разположено в континенталния шелф, прилежащ към държава членка, да не е 
задължително осигурен в тази държава членка по силата на националното 
социалноосигурително законодателство единствено поради факта че не пребивава в 
тази, а в друга държава членка“ (точка 45). 

Заключение

Въз основа на гореизложеното Комисията счита, че правната уредба относно 
прилагането на правото на ЕС по отношение на работници, предоставящи работната си 
сила на петролни платформи, е изяснена чрез решението Salemink: оттук нататък 
правото на ЕС, уреждащо свободното движение на работници и социалната сигурност 
на работниците - мигранти, се прилага по отношение на работници, заети на 
платформи, разположение на  континенталния шелф, прилежащ към Нидерландия.   
Освен това Комисията поиска от нидерландските органи да й предоставят сведения 
относно конкретното прилагане на решението Salemink. С оглед на последното 
развитие Комисията насърчава вносителят да продължи действията си пред 
административните и съдебните органи, които са длъжни да спазват правото на Съюза 
в съответствие с тълкуванието на Съда.


