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Tárgy: Nelson Nunes portugál állampolgár által benyújtott 0358/2003 számú petíció 
a társadalombiztosításhoz való jogáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy 16 évig dolgozott egy holland vállalkozásnak egy északi-
tengeri olajfúró tornyon, és munkáltatói nem jelentették be a társadalombiztosítási 
szerveknek, amivel megfosztották jogaitól.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2003. október 31. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2004. február 3.

A petíció benyújtója sérelmezi, hogy 16 évig dolgozott egy holland vállalkozásnak egy 
északi-tengeri olajfúró tornyon, és munkáltatói nem jelentették be a társadalombiztosítási 
szerveknek, amivel megfosztották jogaitól.

A Bizottság mindenekelőtt hangsúlyozni szeretné, hogy az 1408/71/EGK rendelet hangolja 
össze a tagállamok szociális biztonsági rendszereit annak érdekében, hogy az Európai Unión 
belül mozgó munkavállalók a lehető legjobb feltételek mellett részesüljenek a szociális 
szolgáltatásokban. Ez a rendelet többek közt olyan szabályok csoportját is tartalmazza, 
amelyek két vagy több tagállam érintettsége esetén meghatározzák az alkalmazandó szociális 
biztonsági jogszabályokat. Olyan kötelező érvényű szabályokról van szó, amelyek nem adják
meg a biztosított személyek számára azt a lehetőséget, hogy kiválasszák az esetükben 
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alkalmazandó szociális biztonsági jogszabályokat.

Elvileg, a munkavégzés helye szerinti állam jogszabályait alkalmazzák (a 1408/71 rendelet 
13. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint). Ezért annak a tagállamnak a jogszabályait 
alkalmazzák a munkavállalóra, ahol a munkavégzés folyik, még abban az esetben is, ha a 
munkavállaló egy másik tagállamban él, vagy ha a munkáltató nem tette meg az összes 
szükséges intézkedést1. Ebből az alapelvből kiindulva a Bizottság tisztázni szeretné a holland 
hatóságokkal, hogy a munkavállalók szolgáltatás nyújtása keretében történő kiküldetéséről 
van-e szó, és hogy tiszteletben tartották-e a közösségi jog követelményeit.

A Bizottság tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet a további intézkedésekről.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2006. március 28.

A petíció benyújtója sérelmezi, hogy 16 évig dolgozott egy holland vállalkozásnak egy 
északi-tengeri olajfúró tornyon, és munkáltatói nem jelentették be a társadalombiztosítási 
szerveknek, amivel megfosztották jogaitól.

A Bizottság tisztelettel tájékoztatja az Európai Parlamentet, hogy e petíciót panaszként 
nyilvántartásba vették. A Bizottság szervezeti egységei megkérték a holland hatóságokat, 
hogy küldjenek megfelelő tájékoztatást azon személyek helyzetéről, akikre a holland és a 
közösségi jogszabályok egyaránt vonatkoznak.

A holland hatóságok általában véve egyetértenek a Bizottság szervezeti egységeinek jogi 
elemzésével, ám – az ügy bonyolultságára való tekintettel – azt kérik, hogy tartsanak közös 
ülést a Bizottság szervezeti egységeivel.

A Bizottság tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet a további intézkedésekről.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2006. december 12.

A Bizottság szervezeti egységei és a holland hatóságok ez ügyben folytatott megbeszélései 
még nem értek véget. Az ügy egyes rendkívül összetett részleteinek vizsgálata tovább 
folytatódik. Azonban – tekintve, hogy a holland hatóságok ez ügyben feltehetően helytelenül 
alkalmazták a közösségi jogot – a Bizottság azt tervezi, hogy hivatalosan jogsértési eljárást 
indít, és tájékoztatja a Parlamentet a további intézkedésekről.

6. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. július 17.

A Bizottság által az ezen ügyben Hollandia ellen indított jogsértési eljárás nyomán a holland 
kormány 2007. augusztus 7-én közölte a Bizottsággal a válaszát.

Ebben a válaszban a holland kormány széles körben egyetért a Bizottság által készített jogi 
elemzéssel, ezért késznek mondja magát arra, hogy újból átgondolja a kontinentális talapzat 
holland részén alkalmazott munkavállalók szociális biztonsági védelmének terjedelmét. Meg 
fogja vizsgálni, hogy szükséges-e (és ha igen, akkor milyen mértékben), hogy az említett 
munkavállalókra alkalmazandóvá tegye a holland területen alkalmazott szociális biztonsági 
                                               
1 A 39/76. sz. Mouthan-ügyben 1976. december 15-én hozott ítélet, EBHT, 1901. o.
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jogszabályokat.

A mai napig a holland hatóságok egyetlen, e témára vonatkozó határozatát sem közölték a 
Bizottság szervezeti egységeivel. Következésképpen a Bizottság folytatja a jogsértési eljárást, 
és tájékoztatni fogja a Parlamentet az ügy fejleményeiről.

7. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A Bizottság előző közleményében jelezte, hogy jogsértési eljárást kezdeményezett 
Hollandiával szemben.

Jóllehet a holland kormány azt állította, hogy teljes mértékben egyetért a Bizottság jogi 
elemzésével, és kijelentette, hogy készen áll újból átgondolni a kontinentális talapzat holland 
részén alkalmazott munkavállalók szociális biztonsági védelmének terjedelmét, a probléma 
továbbra is fennáll, és a holland hatóságok egyelőre semmilyen konkrét intézkedést nem 
hoztak a szóban forgó munkavállalók – a közösségi szabályozás által garantált – jogainak 
védelme érdekében.

A fentiek miatt a Hollandia ellen kezdeményezett jogsértési eljárás továbbra is zajlik, a 
Szerződés által megállapított szabályoknak megfelelően. A Bizottság tájékoztatni fogja a 
Parlamentet az ügy fejleményeiről.

8. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.

A petíció benyújtója, aki 16 évig dolgozott egy holland vállalkozásnak egy északi-tengeri 
olajfúró tornyon, azt sérelmezi, hogy munkáltatói nem jelentették be a társadalombiztosítási 
szerveknek, amivel megfosztották jogaitól.

A Bizottság előző közleményében jelezte, hogy jogsértési eljárást kezdeményezett 
Hollandiával szemben.

A holland kormány bejelentette, hogy 2009 őszén törvénytervezetet nyújtanak be, hogy a 
szociális biztonsági védelmet a kontinentális talapzat holland részén alkalmazott 
munkavállalókra is kiterjesszék.

A holland hatóságok eddig nem közöltek konkrét intézkedéseket a jogszabályaik összhangba 
hozatalával, valamint az ilyen olajfúró tornyokon alkalmazott munkavállalók egyéni 
helyzetének rendezésével kapcsolatban.

A fentiek miatt a Hollandia ellen kezdeményezett jogsértési eljárás továbbra is zajlik, a 
Szerződés által megállapított szabályoknak megfelelően. A Bizottság tájékoztatni fogja a 
Parlamentet az ügy fejleményeiről.

9. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

A holland hatóságok ez idáig még nem módosították jogszabályaikat. A holland hatóságok 
eddig nem közöltek konkrét intézkedéseket az ilyen olajfúró tornyokon alkalmazott 
munkavállalók egyéni helyzetének rendezésével kapcsolatban.
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Ezért a Bizottság a Bírósághoz fordult. A Bíróság által adott ügyszám a következő: C-141/10.

10. A Bizottságtól kapott válasz (REV VII): 2012. június 27.

A Bizottság előző közleményében jelezte, hogy kötelezettségszegés megállapítása iránti 
keresetet indított Hollandiával szemben (C-141/10. számú ügy). E keresettel a Bizottság 
felkérte a Bíróságot annak megállapítására, hogy a Hollandiában olajfúró tornyokon munkát 
vállaló, az Európai Unió más tagállamaihoz tartozó állampolgárokat megillető egyes 
társadalombiztosítási szolgáltatások nyújtásának megtagadása miatt a Holland Királyság nem 
tett eleget a munkavállalók szabad mozgására és a szociális biztonsági rendszerek 
összehangolására vonatkozó rendelkezésekben foglalt kötelezettségeinek. A Bíróság 2012. 
április 19-én hozott ítéletében a keresetet mint elfogadhatatlant elutasította. Az ítélet szerint a 
Bizottság nem teszi egyértelművé, hogy pontosan mely társadalombiztosítási szolgáltatásokra 
utal, valamint az északi-tengeri bányászatban végzett munkáról szóló törvény (WAMN) 3. és 
4. cikkére való hivatkozásra szorítkozva semmilyen információt nem nyújt a szóban forgó 
szolgáltatásokat szabályozó nemzeti jogi keretről.

Időközben a Bíróság − a Rechtbank Amsterdam által előterjesztett előzetes döntéshozatal 
keretében (C-347/10. számú Salemink-féle ügy) − 2012. január 17-én hozott ítéletében 
kifejtette, hogy a munkavállalók szabad mozgására és a migráns munkavállalók szociális 
biztonságára vonatkozó európai uniós jog egy, a Hollandia mentén húzódó kontinentális 
talapzaton található gázfúrószigeten alkalmazott munkavállalóra vonatkozik. 

A Bíróság szerint „Mivel egy tagállam mentén húzódó kontinentális talapzat annak – jóllehet 
funkcionális és korlátozott – szuverenitása alá tartozik, az említett kontinentális talapzaton 
található, helyhez kötött vagy úszó létesítményeken a természeti erőforrások felkutatása 
és/vagy kiaknázása tevékenységének keretében végzett munkát az uniós jog alkalmazásában 
az említett állam felségterületén végzett munkának kell tekinteni. Az a tagállam, amely a 
kontinentális talapzat partja mentén húzódó részének felkutatására és/vagy kiaknázására 
vonatkozó gazdasági előjogokból haszonra tesz szert, nem vonhatja tehát ki magát az ilyen 
létesítményeken alkalmazott munkavállalók szabad mozgásának biztosítását célzó uniós jogi 
rendelkezések alkalmazása alól” (az ítélet 35. és 36. pontja).
„Következésképpen, a 1408/71 rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a) pontját és az EK 39. 
cikket akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes, hogy egy munkavállaló, akit valamely 
tagállam mentén húzódó kontinentális talapzaton található létesítményen alkalmaznak, a 
társadalombiztosításra vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében nem kötelezően biztosított 
e tagállamban azon egyetlen oknál fogva, hogy nem e tagállamban, hanem egy másik 
tagállamban rendelkezik lakóhellyel” (39. pont).

Következtetés

Mindezek alapján a Bizottság úgy véli, hogy az európai uniós jog olajfúró tornyokon dolgozó 
munkavállalókra történő alkalmazására vonatkozó jogi helyzet a Salemink-ügyben hozott 
ítélettel tisztázásra került: ennélfogva, a munkavállalók szabad mozgására és a migráns 
munkavállalók szociális biztonságára vonatkozó európai uniós jog a Hollandia mentén 
húzódó kontinentális talapzaton található olajfúró tornyokon alkalmazott munkavállalókra 
vonatkozik. A Bizottság továbbá a Salemink-ügyben hozott ítélet konkrét végrehajtásával 
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kapcsolatban információ nyújtására kérte fel a holland hatóságokat. Ennek fényében a 
Bizottság arra bíztatja a petíció benyújtóját, hogy indítson keresetet a közigazgatási és 
igazságügyi hatóságoknál, amelyeknek kötelességük tiszteletben tartani a Bíróság által 
értelmezett uniós jogot.


