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Θέμα: 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 175, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, ληφθείσα στις 3 Φεβρουαρίου 2004.

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 
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κοινωνικής ασφάλισης στην οποία επιθυμεί να υπαχθεί.

Καταρχήν εφαρμόζεται η νομοθεσία του κράτους εργασίας (άρθρο 13, παράγραφος 2, 
στοιχείο 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, ληφθείσα 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, ληφθείσα 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.

6. Απάντηση της Επιτροπής, ληφθείσα στις 17 Ιουλίου 2008.

Σε συνέχεια της διαδικασίας επί παραβάσει που κίνησε η Επιτροπή κατά των Κάτω Χωρών 
σχετικά με αυτήν την υπόθεση, η ολλανδική κυβέρνηση κοινοποίησε στην Επιτροπή την 
απάντησή της στις 7 Αυγούστου 2007. 

Στην απάντηση αυτή, η εν λόγω κυβέρνηση συμφωνεί γενικά με τη νομική ανάλυση της 
                                               
1  Απόφαση της 15ης Δεκεμβρίου 1976, Mouthaan, 39/76, Συλλ. σ. 1901.
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Επιτροπής· κατόπιν αυτού, δηλώνει πρόθυμη να επανεξετάσει την επέκταση της προστασίας 
της κρατικής κοινωνικής ασφάλισης στους εργαζομένους που απασχολούνται στο ολλανδικό 
τμήμα της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας. Θα εξετάσει εάν είναι επιθυμητό (και, αν ναι, σε 
ποιον βαθμό) να τεθεί σε ισχύ για τους εν λόγω εργαζομένους η νομοθεσία κοινωνικής 
ασφάλισης που εφαρμόζεται για την εργασία σε ολλανδικό έδαφος.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί καμία απόφαση των ολλανδικών αρχών σχετικά με το 
θέμα στις υπηρεσίες της Επιτροπής. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή συνεχίζει τη διαδικασία επί 
παραβάσει και θα τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις σε αυτήν την υπόθεση. 

7. Απάντηση της Επιτροπής, ληφθείσα στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Επιτροπή επεσήμανε ότι έχει κινήσει διαδικασία επί 
παραβάσει κατά των Κάτω Χωρών.

Μολονότι η κυβέρνηση των Κάτω Χωρών διαβεβαίωσε ότι συμφωνεί εν γένει με τη νομική 
ανάλυση της Επιτροπής και ότι είναι διατεθειμένη να επανεξετάσει την επέκταση της 
προστασίας της κοινωνικής ασφάλισης στους εργαζομένους που απασχολούνται στο 
ολλανδικό τμήμα της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας, το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται 
και δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα κανένα συγκεκριμένο μέτρο από τις ολλανδικές αρχές για 
την προστασία των δικαιωμάτων των εν λόγω εργαζομένων, όπως τούτα διασφαλίζονται από 
την κοινοτική νομοθεσία.

Για τον λόγο αυτόν, η διαδικασία επί παραβάσει κατά των Κάτω Χωρών συνεχίζεται 
κανονικά, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται από τη Συνθήκη. Η Επιτροπή θα 
τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με τις εξελίξεις στην παρούσα υπόθεση.

8. Απάντηση της Επιτροπής, ληφθείσα στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Ο αναφέρων, ο οποίος εργάστηκε επί 16 χρόνια σε μια πλωτή εξέδρα γεώτρησης στη Βόρεια 
Θάλασσα για λογαριασμό ολλανδικής επιχείρησης, καταγγέλλει το γεγονός ότι οι εργοδότες 
του δεν τον ενέγραψαν στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που του στέρησε τα 
δικαιώματά του.

Στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Επιτροπή επεσήμανε ότι έχει κινήσει διαδικασία επί 
παραβάσει κατά των Κάτω Χωρών. 

Η ολλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το φθινόπωρο του 2009 θα κατατεθεί ένα σχέδιο 
νόμου για την επέκταση της προστασίας της κοινωνικής ασφάλισης στους εργαζομένους που 
απασχολούνται στο ολλανδικό τμήμα της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας. 

Μέχρι σήμερα, οι ολλανδικές αρχές δεν έχουν κοινοποιήσει τα συγκεκριμένα μέτρα 
αναφορικά με τη συμμόρφωση της νομοθεσίας τους και τη ρύθμιση των μεμονωμένων 
καταστάσεων των εργαζομένων που απασχολούνται στις εν λόγω εξέδρες άντλησης 
πετρελαίου. 

Για τον λόγο αυτόν, η διαδικασία επί παραβάσει κατά των Κάτω Χωρών συνεχίζεται 
κανονικά, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται από τη Συνθήκη. Η Επιτροπή θα 
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τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με τις εξελίξεις στην παρούσα υπόθεση.

9. Απάντηση της Επιτροπής, ληφθείσα στις 11 Μαΐου 2010.

Έως σήμερα οι Κάτω Χώρες δεν έχουν τροποποιήσει τη νομοθεσία τους. Επίσης, οι 
ολλανδικές αρχές δεν έχουν κοινοποιήσει τα συγκεκριμένα μέτρα αναφορικά με τη ρύθμιση 
των μεμονωμένων καταστάσεων των εργαζομένων που απασχολούνται στις εν λόγω εξέδρες 
άντλησης πετρελαίου.

Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή προσέφυγε στο Δικαστήριο. Η υπόθεση έχει τον αριθμό C -
141/10.

10. Απάντηση της Επιτροπής (REV. VII), ληφθείσα στις 27 Ιουνίου 2012.

Στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Επιτροπή επεσήμανε ότι έχει κινήσει διαδικασία επί 
παραβάσει κατά των Κάτω Χωρών (υπόθεση C-141/10). Με την προσφυγή, η Επιτροπή
ζητούσε από το Δικαστήριο να διαπιστώσει ότι, αρνούμενο να αναγνωρίσει σε υπηκόους
άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εργάζονται στις εξέδρες άντλησης 
πετρελαίου στην Ολλανδία το δικαίωμα σε ορισμένες παροχές κοινωνικής ασφάλισης, το 
Βασίλειο των Κάτω Χωρών παρέλειψε τις υποχρεώσεις που έχει δυνάμει των διατάξεων των 
σχετικών με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και το συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. Στην από 19 Απριλίου 2012 απόφασή του, το Δικαστήριο απέρριψε
την προσφυγή ως μη παραδεκτή. Σύμφωνα με την απόφαση, η Επιτροπή δεν διευκρινίζει
ποιές παροχές κοινωνικής ασφάλισης εννοεί ακριβώς και δεν παρέχει καμία πληροφορία
σχετικά με το εθνικό νομικό πλαίσιο που διέπει αυτές τις παροχές, περιοριζόμενη να κάνει 
μνεία των άρθρων 3 και 4 του Νόμου για τις Εξορυκτικές Εργασίες στη Βόρειο Θάλασσα 
(WAMN).

Εν τω μεταξύ, με την απόφαση της 17ης Ιανουαρίου 2012 που εξέδωσε στο πλαίσιο ενός
προδικαστικού ερωτήματος που υπέβαλε το Δικαστήριο του Άμστερνταμ (υπόθεση C-347/10, 
Salemink), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
σχετικό με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και την κοινωνική ασφάλιση των 
διακινούμενων εργαζομένων καλύπτει έναν εργαζόμενο που απασχολείται σε εξέδρα φυσικού 
αερίου επί της παρακείμενης προς τις Κάτω Χώρες υφαλοκρηπίδας. 

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, "Αφής στιγμής η παρακείμενη κράτους μέλους υφαλοκρηπίδα 
εμπίπτει στην, αν και λειτουργική και περιορισμένη κυριαρχία του, εργασία εκτελεσθείσα επί 
σταθερών ή πλωτών εγκαταστάσεων επί της εν λόγω υφαλοκρηπίδας στο πλαίσιο 
δραστηριοτήτων εξερευνήσεως και/ή εκμεταλλεύσεως των φυσικών πόρων πρέπει να 
θεωρείται, για την εφαρμογή του δικαίου της Ενώσεως, ως εκτελεσθείσα επί του εδάφους του 
εν λόγω κράτους. Το επωφελούμενο των οικονομικών πλεονεκτημάτων εξερευνήσεως και/ή 
εκμεταλλεύσεως των πόρων επί του τμήματος της παρακείμενης υφαλοκρηπίδας του κράτος 
μέλος δεν πρέπει υπό την έννοια αυτή να εκφεύγει της εφαρμογής των διατάξεων του δικαίου 
της Ενώσεως, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων οι οποίοι ασκούν την επαγγελματική δραστηριότητά τους επί τέτοιων 
εγκαταστάσεων." (σημεία 35-36 της απόφασης).
"Κατόπιν αυτού, στο υποβληθέν ερώτημα προσήκει η απάντηση ότι το άρθρο 13, 
παράγραφος 2, στοιχείο α΄, του κανονισμού 1408/71 και το άρθρο 39 ΕΚ έχουν την έννοια 
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ότι προσκρούει στις ανωτέρω διατάξεις το να μην ασφαλίζεται υποχρεωτικώς εργαζόμενος 
ασκών τις επαγγελματικές δραστηριότητές του επί σταθερής εγκαταστάσεως επί της 
παρακείμενης κράτους μέλους υφαλοκρηπίδας εντός του εν λόγω κράτους μέλους δυνάμει 
της εθνικής νομοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, με το αιτιολογικό απλώς και μόνον ότι 
δεν κατοικεί εντός του κράτους αυτού αλλά εντός άλλου κράτους μέλους." (σημείο 45).

Συμπέρασμα

Βάσει των ανωτέρω στοιχείων, η Επιτροπή εκτιμά πως η νομική κατάσταση ως προς την
εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ έναντι των εργαζομένων που ασκούν την εργασία τους επί των
πετρελαϊκών εξεδρών διευκρινίζεται με την απόφαση Salemink: στο εξής, το δίκαιο της ΕΕ
το σχετικό με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και την κοινωνική ασφάλιση των
διακινούμενων εργαζομένων καλύπτει και τους εργαζόμενους που απασχολούνται πάνω σε 
τέτοιες εξέδρες ευρισκόμενες επί της υφαλοκρηπίδας που είναι παρακείμενη των Κάτω 
Χωρών. Αφετέρου, η Επιτροπή ζήτησε από τις Ολλανδικές Αρχές να της παράσχουν
πληροφορίες για την έμπρακτη εφαρμογή της απόφασης Salemink. Λόγω αυτών των
εξελίξεων, η Επιτροπή προτρέπει τον αναφέροντα να συνεχίσει τις ενέργειές του ενώπιον των
διοικητικών και δικαστικών αρχών, που οφείλουν να εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, 
όπως αυτό ερμηνεύεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.


