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Temats: Lūgumraksts Nr. 0358/2003, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais Nelson 
Nunes, par savām sociālā nodrošinājuma tiesībām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Nīderlandes uzņēmuma labā 16 gadus viņš ir strādājis uz 
platformas, kas atrodas Melnajā jūrā, bet darba devēji nebija viņu reģistrējuši sociālā 
nodrošinājuma iestādēs, kā rezultātā ir atņemtas viņam pienākošās tiesības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2003. gada 31. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 175. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2004. gada 3. februārī.

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka Nīderlandes uzņēmuma labā 16 gadus viņš ir 
strādājis uz platformas, kas atrodas Melnajā jūrā, bet darba devēji nebija viņu reģistrējuši 
sociālā nodrošinājuma iestādēs, kā rezultātā ir atņemtas viņam pienākošās tiesības.

Komisija vēlas vispirms uzsvērt, ka Regula (EEK) Nr. 1408/71 koordinē dalībvalstu sociālā 
nodrošinājuma sistēmas, lai tām personām, kas pārvietojas Eiropas Savienības robežās, 
nodrošinātu sociālo aizsardzību ar iespējami labākiem nosacījumiem. Šajā regulā ir ietverti jo 
īpaši visi tie noteikumi, kas nosaka tajās situācijās piemērojamos sociālā nodrošinājuma 
tiesību aktus, kuras ir saistītas ar divām vai vairākām dalībvalstīm. Runa ir par visiem tiem 
noteikumiem, kam ir obligāts raksturs un kas neļauj apdrošinātajai personai izvēlēties sociālā 
nodrošinājuma tiesību aktus, kurus šī persona vēlētos piemērot.
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Principā ir jāpiemēro tās valsts tiesību akti, kurā persona ir nodarbināta (Regulas Nr. 1408/71 
13. panta 2. punkta a) apakšpunkts). Tādējādi darba ņēmējam būs piemērojami tās dalībvalsts 
tiesību akti, kurā tiek veikta profesionālā darbība, pat ja šī persona dzīvo citā dalībvalstī un 
pat ja darba devējs nav veicis vajadzīgos pasākumus1. Pamatojoties uz šo principu, Komisija 
ir paredzējusi pieprasīt paskaidrojumus Nīderlandes iestādēm, lai pārbaudītu, vai runa ir par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā un vai ir ievērotas Kopienas 
tiesību aktu prasības.

Komisija informēs Parlamentu par turpmāko notikumu attīstību.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2006. gada 28. martā.

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka Nīderlandes uzņēmuma labā 16 gadus viņš ir 
strādājis uz platformas, kas atrodas Melnajā jūrā, bet darba devēji nebija viņu reģistrējuši 
sociālā nodrošinājuma iestādēs, kā rezultātā ir atņemtas viņam pienākošās tiesības.

Komisijai ir tas gods informēt Eiropas Parlamentu, ka šis lūgumraksts ir iereģistrēts kā 
sūdzība. Komisijas dienesti ir pieprasījuši Nīderlandes iestādēm sniegt attiecīgo informāciju 
par iesaistīto personu situāciju saistībā ar Nīderlandes tiesību aktiem, kā arī Kopienas tiesību 
aktiem.

Nīderlandes iestādes kopumā piekrīt Komisijas dienestu veiktajai juridiskajai analīzei, tomēr, 
ņemot vērā šīs problēmas sarežģītību, tās pieprasa noorganizēt tikšanos ar Komisijas 
dienestiem.

Komisija informēs Parlamentu par turpmāko notikumu attīstību.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2006. gada 12. decembrī

„Ar šo lietu saistītās apspriedes starp Komisijas dienestiem un Nīderlandes iestādēm vēl nav 
pabeigtas. Daži īpaši sarežģīti aspekti tiek izskatīti joprojām. Tomēr, ņemot vērā, ka 
Nīderlandes iestādes, šķiet, saistībā ar šo lietu nav pareizi piemērojušas Kopienas tiesību 
aktus, Komisija plāno oficiāli uzsākt pienākumu neizpildes procedūru un informēs Parlamentu 
par turpmāko rīcību.

6. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. jūlijā.

„Pēc tam, kad šajā lietā Komisija bija uzsākusi pienākumu neizpildes procedūru pret 
Nīderlandi, Nīderlandes valdība nosūtīja Komisijai savu 2007. gada 7. augusta atbildi.

Šajā atbildē Nīderlandes valdība atzīst, ka lielā mērā piekrīt Komisijas veiktajai juridiskajai 
analīzei; tādējādi tā pauž gatavību pārskatīt aizsardzības apjomu saistībā ar valsts sociālo 
nodrošinājumu darba ņēmējiem, kuri ir nodarbināti Nīderlandes kontinentālā šelfa daļā. Tā 
izskatīs, vai ir vēlams (ja jā, tad kādā mērā) šiem darba ņēmējiem piemērot tos tiesību aktus 
sociālā nodrošinājuma jomā, kas nodarbinātības jomā tiek piemēroti Nīderlandes teritorijā.

Līdz šim Nīderlandes iestādes nav nosūtījušas nevienu lēmumu saistībā ar šo jautājumu 
                                               
1 1976. gada 15. decembra spriedums lietā 39/76 Mouthaan, Recueil, 1901. lpp.
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Komisijas dienestiem. Tāpēc Komisija turpina pienākumu neizpildes procedūru un informēs 
Parlamentu par turpmāko notikumu attīstību šajā lietā.

7. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Savā iepriekšējā paziņojumā, Komisija norādīja, ka tā uzsākusi pārkāpuma procedūru pret 
Nīderlandi.

Lai arī Nīderlandes valdība apstiprināja, ka tā lielā mērā piekrīt Komisijas veiktajai 
juridiskajai analīzei un ka tā ir gatava pārskatīt sociālā nodrošinājuma apjomu darba 
ņēmējiem, kuri ir nodarbināti Nīderlandes kontinentālā šelfa daļā, problēma joprojām pastāv 
un Nīderlandes valdība nav veikusi nekādus konkrētus pasākumus līdz šim brīdim, lai 
aizsargātu tās darba ņēmēju tiesības, ko garantē Kopienas noteikumi.

Tāpēc pārkāpuma procedūra pret Nīderlandi turpinās saskaņā ar Līgumā paredzētajiem 
noteikumiem. Komisija turpinās informēt Parlamentu par šīs lietas attīstību.

8. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī.

Lūgumraksta iesniedzējs, kas 16 gadus strādāja kādā Nīderlandes uzņēmumā uz platformas 
Ziemeļjūrā, sūdzas, ka viņa darba devēji viņu nav reģistrējuši sociālā nodrošinājuma iestādēs, 
kā rezultātā ir liegtas viņam pienākošās tiesības.

Savā iepriekšējā paziņojumā Komisija norādīja, ka tā uzsāka pārkāpuma procedūru pret 
Nīderlandi.

Nīderlandes valdība paziņoja, ka 2009. gada rudenī tiks iesniegts tiesību akta projekts par 
sociālo nodrošinājumu strādniekiem, kas ir nodarbināti Nīderlandes kontinentālā šelfa daļā.

Līdz šim Nīderlandes varas iestādes nav ziņojušas par konkrētiem pasākumiem, kas saistīti ar 
to tiesību aktu saskaņošanu un ar atsevišķu situāciju risināšanu, kas saistītas ar strādniekiem, 
kuri nodarbināti uz naftas platformām.

Tāpēc pārkāpuma procedūra pret Nīderlandi turpinās saskaņā ar Līgumā paredzētajiem 
noteikumiem. Komisija turpinās informēt Parlamentu par šīs lietas attīstību.

9. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā.

Nīderlande līdz šim nav grozījusi savus tiesību aktus. Turklāt Nīderlandes varas iestādes nav 
ziņojušas par konkrētiem pasākumiem, kas saistīti ar atsevišķu situāciju risināšanu, kuras skar 
uz naftas platformām nodarbinātos strādniekus.

Tāpēc Komisija šo lietu ir iesniegusi Tiesai. Lietas numurs ir C-141/10.

10. Komisijas atbilde (REV. VII), kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā.

Savā iepriekšējā paziņojumā Komisija norādīja, ka tā uzsāka pārkāpuma procedūru pret 
Nīderlandi (lieta C-141/10). Ar šo pārsūdzību Komisija prasīja Tiesai konstatēt, ka, noraidot 
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noteiktu sociālā nodrošinājuma pabalstu izmaksu citu Eiropas Savienības dalībvalstu 
pilsoņiem, kas tiek nodarbināti naftas platformās Nīderlandē, Nīderlandes Karaliste nav 
izpildījusi tās pienākumus saskaņā ar noteikumiem attiecībā uz darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos un sociālā nodrošinājuma kārtības koordināciju. Eiropas Savienības Tiesa savā 
2012. gada 19. aprīļa spriedumā noraidīja šo pārsūdzību kā nepieņemamu. Saskaņā ar Tiesas 
spriedumu Komisija nav precizējusi, uz kādiem konkrētiem sociālā nodrošinājuma pabalstiem 
tā norāda, kā arī tā nesniedz nekādu informāciju par valsts tiesisko regulējumu, kas 
reglamentē šos pabalstus, atsaucoties vienīgi uz WAMN 3. un 4. pantu.

Tajā pašā laikā 2012.gada 17. janvāra spriedumā, kas pasludināts saistībā ar prejudiciālu 
jautājumu, kuru iesniedza Rechtbank Amsterdam (lieta C-347/10, Salemink), Tiesa noteica, ka 
Savienības tiesību akti attiecībā uz darba ņēmēju brīvu pārvietošanos un migrējošo darba 
ņēmēju sociālā nodrošinājuma tiesībām attiecas uz darba ņēmējiem, kas ir nodarbināti uz 
gāzes platformas Nīderlandes kontinentālā šelfa daļā. 

Kā uzskata Tiesa, "ja dalībvalsts kontinentālā šelfa daļa ir tās funkcionālā un ierobežotā 
suverenitātē, darbs, kas veikts fiksētās vai peldošās iekārtās šajā kontinentālā šelfa daļā 
saistībā ar dabas resursu izpētes un/vai pētniecības darbībām, piemērojot Savienības tiesību 
aktus, ir jāuzskata par veiktu minētās valsts teritorijā. Dalībvalsts, kas izmanto resursu, kas 
atrodas tās kontinentālā šelfa daļā, izpētes un/vai pētniecības ekonomiskās prerogatīvas, nevar 
izvairīties no Savienības tiesību aktu noteikumu piemērošanas, kuri attiecas uz to darba 
ņēmēju brīvu pārvietošanos, kas veic profesionālo darbību uz šādām iekārtām" (sprieduma 35. 
un 36. punkts).
"Līdz ar to Regulas 1408/71 13. panta 2. punkta 13. apakšpunkts un EKL 39. pants ir 
jāinterpretē pretēji tam, ka darba ņēmējs, kas veic profesionālos pienākumus gāzes iekārtā, 
kura atrodas dalībvalsts kontinentālajā šelfā, nav obligāti jānodrošina šajā dalībvalstī saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem sociālā nodrošinājuma jomā vienīgi tā iemesla dēļ, ka viņš dzīvo nevis 
šajā, bet citā dalībvalstī" (39. punkts).

Secinājums

Pamatojoties uz šiem elementiem, Komisija uzskata, ka tiesiskā situācija attiecībā uz ES 
tiesību aktu piemērošanu darba ņēmējiem, kas veic darba pienākumus uz naftas platformām, 
ir precizēta spriedumā Salemink lietā: turpmāk ES tiesību akti attiecībā uz darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos un migrējošo darba ņēmēju sociālo nodrošinājumu attiecas uz darba ņēmējiem, 
kas ir nodarbināti uz šādām platformām, kuras atrodas Nīderlandes kontinentālajā šelfā. 
Turklāt Komisija ir pieprasījusi Nīderlandes iestādēm tai sniegt informāciju par sprieduma 
Salemink lietā konkrētu piemērošanu. Ņemot vērā šādu attīstību, Komisija mudina 
lūgumraksta iesniedzēju turpināt tiesvedību administratīvajās un tiesu iestādēs, kuras ir 
atbildīgas par Savienības tiesību aktu īstenošanu, kā to interpretē Tiesa.


