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Tema: Peticija Nr. 0358/2003 dėl teisės į socialinę apsaugą, kurią pateikė Portugalijos 
pilietis Nelson Nunes

1. Peticijos santrauka

Peticijos teikėjas nurodo, kad jis 16 metų dirbo Nyderlandų įmonėje Šiaurės jūros 
platformoje, bet darbdavys jo neužregistravo socialinės apsaugos institucijose, todėl jis neteko 
savo teisių.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2003 m. spalio 31 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 175 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2004 m. vasario 3 d.

Peticijos teikėjas tvirtina, kad jis 16 metų dirbo Nyderlandų įmonėje Šiaurės jūros 
platformoje, bet darbdavys jo neužregistravo socialinės apsaugos institucijose, todėl jis neteko 
savo teisių.

Komisija pirmiausia norėtų pabrėžti, jog siekiant, kad Europos Sąjungoje judantys asmenys 
gautų socialinę apsaugą geriausiomis sąlygomis, Reglamentu (EEB) Nr. 1408/71 
koordinuojamos valstybių narių socialinės apsaugos sistemos. Reglamente įtvirtintos 
taisyklės, kuriomis nustatomi socialinės apsaugos srities teisės aktai, taikomi su dviem ar 
daugiau valstybių narių susijusiais atvejais. Taisyklės yra privalomos, o apdraustasis asmuo 
negali pasirinkti jam taikytinos socialinės apsaugos sistemos.

Iš esmės taikomi būtent valstybės, kurioje asmuo dirba, teisės aktai (Reglamento (EEB) 
Nr. 1408/71 13 straipsnio 2 dalies a punktas). Taigi darbuotojui taikomi tos valstybės narės, 
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kurioje vykdoma profesinė veikla, teisės aktai, net jeigu darbuotojas gyvena kitoje valstybėje 
narėje ir net jeigu darbdavys nesiėmė reikalingų veiksmų1. Remdamasi šiuo principu 
Komisija ketina Nyderlandų valdžios institucijų prašyti paaiškinimo, kad patikrintų, ar 
kalbama apie darbuotojų komandiravimą teikiant paslaugas ir ar buvo laikytasi Bendrijos 
teisės reikalavimų.

Komisija informuos Parlamentą apie tolesnius veiksmus.

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. kovo 28 d.

Peticijos teikėjas tvirtina, kad 16 metų dirbo Nyderlandų įmonėje Šiaurės jūros platformoje, 
bet darbdavys jo neužregistravo socialinės apsaugos institucijose, todėl jis neteko savo teisių.

Komisija praneša Europos Parlamentui, kad ši peticija užregistruota kaip skundas. Komisijos 
tarnybos Nyderlandų valdžios institucijų paprašė pateikti reikiamą informaciją apie 
atitinkamų asmenų padėtį pagal Nyderlandų teisės aktus ir Bendrijos teisę.

Nyderlandų valdžios institucijos iš esmės pritaria Komisijos tarnybų atliktai teisinei analizei, 
tačiau, atsižvelgdamos į problemos sudėtingumą, prašo surengti susitikimą su Komisijos 
tarnybomis.

Komisija informuos Parlamentą apie tolesnius veiksmus.

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. gruodžio 12 d.

Komisijos tarnybų ir Nyderlandų valdžios institucijų diskusijos šia tema dar nebaigtos. Vis 
dar nagrinėjami kai kurie itin sudėtingi minėtos padėties aspektai. Kadangi atrodo, jog 
Nyderlandų valdžios institucijos šiomis aplinkybėmis netinkamai taiko Bendrijos teisę, 
Komisija numato oficialiai pradėti pažeidimo tyrimo procedūrą ir nuolat informuoti 
Parlamentą apie tolesnius veiksmus.

6. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. liepos 17 d.

Komisijai šiuo klausimu pradėjus pažeidimo tyrimo procedūrą prieš Nyderlandus, 2007 m. 
rugpjūčio 7 d. Nyderlandų vyriausybė pateikė Komisijai atsakymą.

Šiame atsakyme Nyderlandų vyriausybė visiškai sutinka su Komisijos atlikta teisine analize. 
Taigi Nyderlandų vyriausybė yra pasirengusi persvarstyti valstybinės socialinės apsaugos 
sistemos taikymo Nyderlandų kontinentinio šelfo dalyje dirbantiems asmenims klausimą.
Vyriausybė išnagrinės, ar reikėtų (o jei reikėtų, tai kokiu mastu) taikyti šiems darbuotojams 
socialinės apsaugos teisės aktus, taikomus Nyderlandų teritorijoje dirbantiems asmenims.

Iki šiol Nyderlandų valdžios institucijos nepranešė Komisijai apie jokį priimtą sprendimą dėl 
šios padėties. Taigi Komisija tęsia pažeidimo tyrimo procedūrą ir nuolat informuos 
Parlamentą apie pokyčius šiuo klausimu.

7. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. vasario 20 d.

                                               
1 1976 m. gruodžio 15 d. sprendimas Mouthaan, 39/76, Rink. p. 1901.
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Ankstesniame pranešime Komisija nurodė, kad ji pradėjo pažeidimo tyrimo procedūrą prieš 
Nyderlandus.

Nors Nyderlandų vyriausybė pareiškė sutinkanti su Komisijos atlikta teisine analize ir teigė 
esanti pasirengusi persvarstyti socialinės apsaugos sistemos taikymo Nyderlandų 
kontinentinio šelfo dalyje dirbantiems asmenims klausimą, problema vis dar lieka neišspręsta, 
o Nyderlandų valdžios institucijos nesiėmė jokių konkrečių priemonių, kad apsaugotų šių 
darbuotojų teises, kaip garantuojama pagal Bendrijos teisės aktus.

Dėl šios priežasties, laikantis Sutartyje nustatytų taisyklių, tęsiama pažeidimo tyrimo 
procedūra prieš Nyderlandus. Komisija nuolat informuos Parlamentą apie pokyčius šiuo 
klausimu.

8. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

Peticijos teikėjas tvirtina, kad 16 metų dirbo Nyderlandų įmonėje Šiaurės jūros platformoje, 
bet darbdavys jo neužregistravo socialinės apsaugos institucijose, todėl jis neteko savo teisių.

Ankstesniame pranešime Komisija nurodė, kad ji pradėjo pažeidimo tyrimo procedūrą prieš 
Nyderlandus.

Nyderlandų vyriausybė informavo, kad 2009 m. rudenį bus pateiktas įstatymo, kuriuo 
siekiama socialinės apsaugos sistemą taikyti ir Nyderlandų kontinentinio šelfo dalyje 
dirbantiems asmenims, projektas.

Iki šiol Nyderlandų valdžios institucijos nepranešė apie jokias konkrečias priemones, skirtas 
Nyderlandų teisės aktams suderinti ir konkrečiai naftos platformoje dirbančių asmenų 
padėčiai išspręsti.

Dėl šios priežasties, laikantis Sutartyje nustatytų taisyklių, tęsiama pažeidimo tyrimo 
procedūra prieš Nyderlandus. Komisija nuolat informuos Parlamentą apie pokyčius šiuo 
klausimu.

9. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

Iki šios dienos Nyderlandai nepakeitė savo teisės aktų. Be to, Nyderlandų valdžios institucijos 
nepranešė apie jokias konkrečias priemones, skirtas naftos platformoje dirbančių asmenų 
padėčiai sureguliuoti.

Dėl šios priežasties Komisija kreipėsi į Teisingumo Teismą. Byla C-141/10.

10. Komisijos atsakymas (REV. VII), gautas 2012 m. birželio 27 d.

Ankstesniame pranešime Komisija nurodė, kad ji pateikė ieškinį Nyderlandams dėl 
įsipareigojimų neįvykdymo (byla C-141/10). Šiame ieškinyje Komisija prašė Teismo 
nustatyti, kad atsisakydama skirti kai kurias socialinio draudimo išmokas kitų Europos 
Sąjungos valstybių narių piliečiams, dirbantiems Nyderlandų naftos platformoje, Nyderlandų 
Karalystė neįvykdė teisės aktuose įtvirtintų įpareigojimų dėl laisvo darbuotojų judėjimo ir 
socialinės apsaugos sistemos koordinavimo. 2012 m. balandžio mėn. sprendimu Teisingumo 
Teismas atmetė ieškinį kaip nepriimtiną. Šiame sprendime nurodoma, kad Komisija 
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nepatikslina, kokias socialinio draudimo išmokas ji turi omenyje ir, remdamasi tik Darbo 
šiaurės jūros gavybos sektoriuje įstatymo (WAMN) 3 ir 4 straipsniais, nepateikia jokios 
informacijos apie šias išmokas reglamentuojančius nacionalinius teisės aktus.

Tuo tarpu 2012 m. sausio 17 d. sprendime, priimtame atsižvelgiant į prejudicinį klausimą, 
kurį pateikė Rechtbank Amsterdam (byla C-347/10, A. Salemink), Teisingumo Teismas 
nurodė, kad Europos Sąjungos teisė dėl laisvo darbuotojų judėjimo ir darbuotojų migrantų 
socialinės apsaugos taikoma Nyderlandų kontinentiniame šelfe esančioje dujų gavybos 
platformoje dirbantiems darbuotojams.

Pasak Teismo, „kadangi valstybė narė savo kontinentiniame šelfe turi suverenitetą, nors ir 
funkcinį ir ribotą, darbas šiame kontinentiniame šelfe esančiuose stabiliuose ir 
plaukiojančiuose įrenginiuose tiriant ir (arba) eksploatuojant gamtos išteklius, siekiant taikyti 
Sąjungos teisę, turi būti laikomas darbu tos valstybės teritorijoje. Taigi valstybė narė, 
besinaudojanti ekonomine prerogatyva tirti ir (arba) eksploatuoti savo kontinentinio šelfo 
dalyje esančius išteklius, negali netaikyti Sąjungos teisės nuostatų, kuriomis užtikrinamas 
laisvas darbuotojų, dirbančių tokiuose įrenginiuose, judėjimas (sprendimo 35–36 punktai).

Dėl šios priežasties Reglamento 1408/71 13 straipsnio 2 dalies a punktas ir EB 39 straipsnis 
turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama situacija, kai darbuotojas, dirbantis 
valstybės narės kontinentiniame šelfe esančiame stabiliame įrenginyje, nedraudžiamas toje 
valstybėje nacionalinio draudimo įstatymuose numatytu privalomuoju draudimu tik dėl to, 
kad gyvena ne toje, o kitoje valstybėje narėje“ (39 punktas).

Išvada

Remdamasi minėtąja informacija Komisija mano, kad teisinė padėtis dėl ES teisės taikymo 
naftos platformoje dirbantiems darbuotojams yra išaiškinta sprendime dėl A. Salemink. Taigi 
ES teisės aktai dėl laisvo darbuotojų judėjimo ir darbuotojų migrantų socialinės apsaugos 
taikomi tokiose Nyderlandų kontinentiniame šelfe esančiose platformose dirbantiems 
darbininkams. Be to, Komisija paprašė Nyderlandų valdžios institucijų pateikti informacijos 
apie praktinį sprendimo dėl A. Salemink taikymą. Atsižvelgdama į šiuos pokyčius, Komisija 
ragina peticijos teikėją tęsti veiksmus administracinėse ir teisminėse institucijose, kurios 
privalo laikytis Sąjungos teisės, išaiškintos Teisingumo Teisme.


