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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0358/2003 af Nelson Nunes, portugisisk statsborger, om hans ret til 
social sikring

1. Sammendrag

Andrageren angiver, at han i 16 år har arbejdet for en nederlandsk virksomhed på en platform 
i Nordsøen, og at hans arbejdsgiver har forsømt at registrere ansættelsen ved de sociale 
sikringsmyndigheder, hvorved han har mistet sine rettigheder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 31. oktober 2003).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 175, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. februar 2004

Andrageren klager over, at hans nederlandske arbejdsgiver i de 16 år, han har arbejdet for 
dennes virksomhed på en platform i Nordsøen, har forsømt at registrere ansættelsen ved de 
sociale sikringsmyndigheder, hvorved han har mistet sine rettigheder.

Kommissionen vil først og fremmest understrege, at forordning (EØF) nr. 1408/71 samordner 
medlemsstaternes sociale sikringsordninger med henblik på at beskytte retten til sociale 
sikringsydelser for arbejdstagere, der flytter inden for Den Europæiske Union. Denne 
forordning indeholder et sæt regler, der fastslår, hvilken lovgivning om social sikring, der 
finder anvendelse i ansættelsessituationer, der involverer to eller flere medlemsstater. Ifølge 
disse obligatoriske bestemmelser kan den forsikrede ikke selv vælge, hvilken lovgivning om 
social sikring, der ønskes anvendt.
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I hovedreglen finder lovgivningen i den medlemsstat, hvor arbejdet udføres, anvendelse 
(artikel 13, stk. 2, litra a)) i forordning 1408/71). Lovgivningen i den medlemsstat, hvor 
arbejdet udføres, finder derfor anvendelse for arbejdstageren, selv om han er bosiddende i et 
andet medlemsland, og selv om arbejdsgiveren ikke har foretaget de nødvendige 
foranstaltninger1. Kommissionen vil på baggrund af dette princip anmode de nederlandske 
myndigheder om en forklaring for at finde ud af, om der er tale om en udstationering af 
arbejdstagere inden for rammerne af en tjenesteydelseskontrakt, og om fællesskabsrettens 
bestemmelser er blevet overholdt.

Kommissionen vil holde Parlamentet underrettet om den videre behandling.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 28. marts 2006

Andrageren klager over, at hans nederlandske arbejdsgiver i de 16 år, han har arbejdet for 
dennes virksomhed på en platform i Nordsøen, har forsømt at registrere ansættelsen ved de 
sociale sikringsmyndigheder, hvorved han har mistet sine rettigheder.

Kommissionen kan underrette Europa-Parlamentet om, at nærværende andragende er antaget 
til behandling. Kommissionens tjenestegrene har anmodet de nederlandske myndigheder om 
yderligere oplysninger angående situationen for de berørte personer set i forhold til både den 
nederlandske lovgivning og fællesskabsretten.

De nederlandske myndigheder er i stor udstrækning enige i den juridiske analyse, som 
Kommissionens tjenestegrene har foretaget, men de har grundet problemets kompleksitet 
anmodet om et møde med Kommissionens tjenestegrene.

Kommissionen vil holde Parlamentet underrettet om den videre behandling.

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 12. december 2006

Drøftelserne angående denne sag mellem Kommissionens tjenestegrene og de nederlandske 
myndigheder er endnu ikke afsluttet. Visse særligt komplekse aspekter undersøges fortsat. Det 
lader imidlertid ikke til, at de nederlandske myndigheder anvender fællesskabsretten korrekt i 
denne sag. Kommissionen planlægger derfor at indlede en officiel overtrædelsesprocedure og 
vil holde Europa-Parlamentet underrettet om den videre behandling.

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 17. juli 2008

Den nederlandske regering sendte den 7. august 2007 Kommissionen et svar som en reaktion 
på den overtrædelsesprocedure, som Kommissionen har indledt i denne sag.

I dette svar erklærer regeringen sig i stor udstrækning enig i Kommissionens juridiske analyse 
og er derfor villig til at genoverveje, hvorvidt den offentlige sociale sikringsordning skal 
omfatte arbejdstagere, som udfører arbejde på den nederlandske del af kontinentalsoklen.
Regeringen vil undersøge, om det vil være hensigtsmæssigt (og i bekræftende fald i hvilken 
udstrækning) at anvende den lovgivning for sociale sikringsordninger for de pågældende 
arbejdstagere, der er gældende på det nederlandske territorium.
                                               
1 Dom af 15. december 1976, Mouthaan, 39/76, saml. s. 1901.
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Kommissionens tjenestegrene har endnu ikke modtaget en beslutning derom fra de 
nederlandske myndigheder. Kommissionen fortsætter derfor overtrædelsesproceduren og vil 
holde Parlamentet underrettet om den videre behandling af denne sag.

7. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. februar 2009

Kommissionen har i en tidligere skrivelse meddelt, at den har indledt en 
overtrædelsesprocedure mod Nederlandene.

Selv om den nederlandske regering i stor udstrækning erklærer sig enig i Kommissionens 
juridiske analyse og derfor er villig til at genoverveje, hvorvidt den offentlige sociale 
sikringsordning skal omfatte arbejdstagere, som udfører arbejde på den nederlandske del af 
kontinentalsoklen, er det fortsat et problem, og de nederlandske myndigheder har endnu ikke 
truffet nogen konkrete foranstaltninger for at beskytte disse arbejdstageres rettigheder, således 
som de garanteres i fællesskabslovgivningen.

Kommissionen fortsætter derfor overtrædelsesproceduren mod Nederlandene i 
overensstemmelse med traktatens bestemmelser. Kommissionen vil holde Europa-Parlamentet 
underrettet om sagens videre forløb.

8. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 26. oktober 2009

Andrageren, der har arbejdet i 16 år for en nederlandsk virksomhed på en platform i 
Nordsøen, klager over, at hans arbejdsgivere ikke har registreret ham hos de sociale 
sikringsmyndigheder, hvorved han har mistet sine rettigheder.

Kommissionen har i en tidligere skrivelse meddelt, at den har indledt en 
overtrædelsesprocedure mod Nederlandene.

Den nederlandske regering har meddelt, at den i efteråret 2009 vil fremsætte et lovforslag med 
henblik på at udstrække dækningen under den sociale sikringsordning til også at omfatte 
ansatte på den nederlandske del af kontinentalsoklen.

Indtil dato har de nederlandske myndigheder ikke fremsendt oplysninger om konkrete 
foranstaltninger, der bringer den nederlandske lovgivning i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen og løser de individuelle forhold for ansatte på disse olieplatforme.

Kommissionen fortsætter derfor overtrædelsesproceduren mod Nederlandene i 
overensstemmelse med traktatens bestemmelser. Kommissionen vil holde Europa-Parlamentet 
underrettet om sagens videre forløb.

9. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 11. maj 2010

Nederlandene har endnu ikke ændret lovgivningen. Endvidere har de nederlandske 
myndigheder ikke fremsendt oplysninger om konkrete foranstaltninger vedrørende de 
individuelle forhold for ansatte på disse olieplatforme.

Kommissionen har derfor indbragt sagen for Domstolen. Sagsnummeret er C-141/10.
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10. Kommissionens supplerende svar (REV. VII), modtaget den 27. juni 2012

Som anført i en tidligere meddelelse har Kommissionen indledt en overtrædelsesprocedure 
mod Nederlandene (sag C-141/10). Med denne procedure anmodede Kommissionen 
Domstolen om at fastslå, at Kongeriget Nederlandene ved at nægte statsborgere fra andre EU-
medlemsstater visse sociale sikringsydelser, når de er ansat på olieplatforme i Nederlandene, 
tilsidesatte de pålagte forpligtelser i medfør af bestemmelserne om fri bevægelighed for 
arbejdstagere og om samordning af sociale sikringsordninger. I sin dom af 19. april 2012 
afviste Domstolen sagen. I afgørelsen hedder det, at Kommissionen ikke uddyber, hvilke 
sociale sikringsydelser der præcist sigtes til, og ikke oplyser, hvilke nationale retsforskrifter 
der gælder for disse ydelser, men blot henviser til artikel 3 og 4 i WAMN.

I mellemtiden har Domstolen i en dom af 17. januar 2012 i et præjudicielt spørgsmål forelagt 
af Rechtbank Amsterdam (sag C-347/10, Salemink) stadfæstet, at EU-retten vedrørende fri 
bevægelighed for arbejdstagere og social sikring af vandrende arbejdstagere finder anvendelse 
på en arbejdstager, der er ansat på en gasboreplatform beliggende på den nederlandske del af 
kontinentalsoklen.

Domstolen fandt, at "når en medlemsstats del af kontinentalsoklen henhører under 
medlemsstatens højhedsret, selv om denne er funktionel og begrænset, skal et arbejde, som 
udføres på faste eller flydende anlæg, der befinder sig på nævnte kontinentalsokkel, i 
forbindelse med efterforskningsaktiviteter og/eller udnyttelse af naturlige ressourcer, anses for 
et arbejde udført på nævnte stats område med henblik på anvendelsen af EU-retten. Den 
medlemsstat, som drager fordel af de økonomiske fortrinsrettigheder med hensyn til den 
efterforskning og/eller udnyttelse af ressourcer, som sker på medlemsstatens del af 
kontinentalsoklen, kan således ikke unddrage sig en anvendelse af de bestemmelser i EU-
retten, som har til formål at sikre den frie bevægelighed for de arbejdstagere, der arbejder på 
sådanne anlæg" (dommens præmis 35-36).
"Følgelig skal […] artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning nr. 1408/71 og artikel 39 EF 
fortolkes således, at de er til hinder for, at en arbejdstager, som arbejder på et fast anlæg, der 
er beliggende på en medlemsstats del af kontinentalsoklen, ikke er omfattet af en obligatorisk 
forsikring i denne medlemsstat i henhold til den nationale lovbestemte arbejdstagerforsikring 
alene med den begrundelse, at vedkommende ikke har bopæl i denne medlemsstat, men i en 
anden medlemsstat" (præmis 45).

Konklusion

På baggrund af ovenstående mener Kommissionen, at de juridiske regler for EU-rettens 
anvendelse på arbejdstagere, som arbejder på olieplatforme, er afklaret med 
Saleminkdommen, og at EU-retten vedrørende fri bevægelighed for arbejdstagere og social 
sikring af vandrende arbejdstagere fremover finder anvendelse på arbejdstagere, der er ansat 
på sådanne platforme beliggende på den nederlandske del af kontinentalsoklen. Endvidere har 
Kommissionen anmodet de nederlandske myndigheder om at oplyse, hvorledes 
Saleminkdommen er opfyldt konkret. I betragtning af denne udvikling opfordrer 
Kommissionen andrageren til at forfølge sagen ved de administrative og retslige 
myndigheder, som er forpligtet til at overholde EU-retten, sådan som den fortolkes af 
Domstolen.


