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27.06.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0358/2003, którą złożył Nelson Nunes (Portugalia) w sprawie jego
prawa do zabezpieczenia społecznego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że przez 16 lat pracował dla holenderskiego przedsiębiorstwa 
na platformie na Morzu Północnym, a jego pracodawcy nie zgłosili go do systemu 
zabezpieczenia społecznego, co pozbawiło go praw z tego tytułu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 31 października 2003 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 175 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 lutego 2004 r.

Składający petycję zwraca się ze skargą w związku z faktem, że przez 16 lat pracował dla 
holenderskiego przedsiębiorstwa na platformie na Morzu Północnym, a jego pracodawcy nie 
zgłosili go do systemu zabezpieczenia społecznego, co pozbawiło go praw z tego tytułu.

Przede wszystkim Komisja pragnie podkreślić, że w celu zapewnienia osobom 
przemieszczającym się w granicach Wspólnoty jak najlepszych warunków ochrony socjalnej 
rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 wprowadza koordynację krajowych systemów 
zabezpieczenia społecznego państw członkowskich. Rozporządzenie to zawiera mianowicie 
zbiór zasad precyzujących ustawodawstwo o zabezpieczeniu społecznym, mających 
zastosowanie w sytuacjach dotyczących dwóch lub więcej państw członkowskich. Chodzi 
o zbiór zasad, które mają charakter obowiązkowy i nie pozwalają ubezpieczonemu wybrać 
ustawodawstwa o zabezpieczeniu społecznym, które jest dla niego korzystniejsze.
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Co do zasady zastosowanie ma ustawodawstwo państwa, na którego terytorium pracownik 
jest zatrudniony (art. 13 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 1408/71). Będzie więc ono stosowane 
wobec pracownika zatrudnionego na terytorium danego państwa członkowskiego, nawet 
jeżeli zamieszkuje on na terytorium innego państwa członkowskiego, a pracodawca nie 
dopełnił niezbędnych formalności1. Powołując się na tę zasadę, Komisja zamierza zwrócić się 
do władz holenderskich o stosowne wyjaśnienia, aby ustalić, czy chodzi tu o oddelegowanie 
pracowników w ramach świadczenia usług i czy przepisy prawa wspólnotowego były 
respektowane.

Komisja powiadomi Parlament Europejski o dalszym przebiegu sprawy.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 28 marca 2006 r.

Składający petycję zwraca się ze skargą w związku z faktem, że przez 16 lat pracował dla 
holenderskiego przedsiębiorstwa na platformie na Morzu Północnym, a jego pracodawcy nie 
zgłosili go do systemu zabezpieczenia społecznego, co pozbawiło go praw z tego tytułu.

Komisja informuje Parlament Europejski, że niniejsza petycja została zarejestrowana jako 
skarga. Służby Komisji zwróciły się do władz holenderskich o dostarczenie stosownych 
informacji na temat sytuacji osób, których ta sprawa dotyczy, biorąc pod uwagę zarówno 
ustawodawstwo holenderskie, jak i prawo wspólnotowe.

Władze holenderskie zgadzają się w zasadzie z analizą prawną przeprowadzoną przez służby 
Komisji, ale zważywszy na złożoność tego problemu zwróciły się z prośbą o spotkanie ze 
służbami Komisji.

Komisja powiadomi Parlament Europejski o dalszym przebiegu sprawy.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 grudnia 2006 r.

Dyskusje na ten temat między służbami Komisji a władzami holenderskimi jeszcze się nie 
zakończyły. Nadal trwa analiza pewnych szczególnie skomplikowanych aspektów sprawy. 
Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że nie wydaje się, by władze holenderskie we właściwy 
sposób stosowały prawo wspólnotowe w tej sprawie, Komisja ma zamiar oficjalnie wszcząć 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom i będzie informować Parlament 
o dalszym przebiegu sprawy.

6. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lipca 2008 r.

W następstwie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
dotyczącego tej sprawy, wszczętego przez Komisję przeciwko Holandii, rząd holenderski 
przekazał Komisji swoją odpowiedź dnia 7 sierpnia 2007 r.

W odpowiedzi tej rząd w dużym stopniu zgadza się z analizą prawną dokonaną przez 
Komisję; w związku z tym wyraża gotowość ponownego rozważenia, w jakim zakresie 
publiczne zabezpieczenie społeczne obejmuje pracowników zatrudnionych na obszarze 
                                               
1 Wyrok z dnia 15 grudnia 1976 r. w sprawie 39/76 Mouthaan, Zb. Orz. s. 1901.
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holenderskiej części szelfu kontynentalnego. Rząd zbada, czy należałoby (a jeśli tak, w jakim 
stopniu) zastosować wobec pracowników, o których mowa, przepisy w zakresie 
zabezpieczenia społecznego mające zastosowanie w przypadku pracy na terytorium 
holenderskim.

Do chwili obecnej służby Komisji nie otrzymały żadnej decyzji władz holenderskich w tej 
sprawie. W związku z tym Komisja będzie kontynuowała postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego i poinformuje Parlament Europejski o dalszym 
rozwoju sprawy.

7. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

W poprzednim komunikacie Komisja powiadomiła o wszczęciu postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Holandii.

Mimo że rząd holenderski poinformował, że w dużym stopniu zgadza się z analizą prawną 
dokonaną przez Komisję i wyraził gotowość ponownego rozważenia, w jakim zakresie 
publiczne zabezpieczenie społeczne obejmuje pracowników zatrudnionych na obszarze 
holenderskiej części szelfu kontynentalnego, problem w dalszym ciągu istnieje i władze 
holenderskie nie podjęły dotychczas żadnych konkretnych środków w celu ochrony praw tych 
pracowników, zapewnionych w prawie wspólnotowym.

Dlatego też w dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Holandii zgodnie z zasadami 
przewidzianymi w traktacie. Komisja będzie informować Parlament o dalszym rozwoju 
sytuacji w tej sprawie.

8. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Składający petycję, który przez 16 lat pracował dla holenderskiego przedsiębiorstwa na 
platformie na Morzu Północnym, zwraca się ze skargą w związku z tym, że jego pracodawcy 
nie zgłosili go do systemu zabezpieczenia społecznego, co pozbawiło go praw z tego tytułu.

W poprzednim komunikacie Komisja powiadomiła o wszczęciu postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Holandii.

Rząd holenderski zapowiedział, że jesienią 2009 r. zostanie złożony projekt ustawy mający na 
celu rozszerzenie ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego na pracowników 
zatrudnionych na obszarze holenderskiej części szelfu kontynentalnego.

Władze holenderskie nie poinformowały dotychczas o konkretnych środkach dotyczących 
dostosowania ich ustawodawstwa i uregulowania sytuacji poszczególnych pracowników 
zatrudnionych na platformach wiertniczych do wydobywania ropy naftowej.

Dlatego też w dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Holandii zgodnie z zasadami 
przewidzianymi w traktacie. Komisja będzie informować Parlament o dalszym rozwoju 
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sytuacji w tej sprawie.

9. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Do chwili obecnej Holandia nie zmieniła swojego ustawodawstwa. Ponadto władze 
holenderskie nie poinformowały o konkretnych środkach dotyczących uregulowania 
indywidualnej sytuacji pracowników zatrudnionych na tych platformach wiertniczych.

Z tego powodu Komisja wszczęła postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości. Sprawa
nosi numer C-141/10.

10. Odpowiedź Komisji (REV. VII), otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

W poprzednim komunikacie Komisja powiadomiła o wszczęciu postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Holandii (sprawa C-141/10). 
W ramach tego postępowania Komisja zwróciła się do Trybunału o stwierdzenie, że 
odmawiając przyznania pewnych świadczeń ubezpieczenia społecznego obywatelom innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy są zatrudnieni na platformach wiertniczych 
w Holandii, Królestwo Holandii uchybiło zobowiązaniom wynikającym z przepisów 
dotyczących swobodnego przepływu pracowników i koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego. Wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości odrzucił tę 
skargę jako niedopuszczalną. Zgodnie z treścią wyroku Komisja nie sprecyzowała, o jakie 
konkretnie świadczenia chodzi, i nie dostarczyła żadnych informacji na temat krajowych ram 
prawnych regulujących te świadczenia, ograniczając się do wzmianki o art. 3 i 4 ustawy 
o pracy w przemyśle wydobywczym na Morzu Północnym (WAMN).

W międzyczasie w wyroku z dnia 17 stycznia 2012 r. wydanym w ramach pytania 
prejudycjalnego skierowanego przez Rechtbank Amsterdam (sprawa C-347/10, Salemink) 
Trybunał Sprawiedliwości uznał, że prawo Unii Europejskiej dotyczące swobodnego 
przepływu pracowników i zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących stosuje się 
do pracownika zatrudnionego na platformie wiertniczej położonej na szelfie kontynentalnym 
przylegającym do Holandii. 

Zdaniem Trybunału „skoro państwo członkowskie wykonuje na przylegającym do niego 
szelfie kontynentalnym suwerenne prawa, choć są one funkcjonalne i ograniczone, pracę 
świadczoną na stałych lub pływających instalacjach położonych na omawianym szelfie 
kontynentalnym w ramach jego badania lub eksploatacji jego zasobów naturalnych należy 
uznać do celów stosowania prawa Unii za świadczoną na terytorium tego państwa. Państwo 
członkowskie, które wyciąga korzyści z prerogatyw ekonomicznych w zakresie badania lub 
eksploatacji zasobów naturalnych wykonywanych na przylegającej do niego części szelfu 
kontynentalnego, nie może tym samym uchylić się od stosowania przepisów prawa Unii 
mających na celu zagwarantowanie swobodnego przepływu pracowników wykonujących swą 
działalność zawodową na takich instalacjach” (pkt 35–36 wyroku).
„W rezultacie [...] wykładni art. 13 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 1408/71 i art. 39 WE należy 
dokonywać w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by pracownik wykonujący 
działalność zawodową na stałej instalacji położonej na części szelfu kontynentalnego 
przylegającej do państwa członkowskiego nie podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu w 
tym państwie członkowskim na podstawie krajowego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń 
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społecznych wyłącznie z tego względu, że zamieszkuje nie w tym, lecz w innym państwie 
członkowskim” (pkt 39).

Wniosek

Na podstawie powyższych elementów Komisja uważa, że sytuacja prawna w zakresie 
stosowania prawa UE do pracowników zatrudnionych na platformach wiertniczych została 
wyjaśniona wraz z wyrokiem w sprawie Salemink: odtąd prawo UE dotyczące swobodnego 
przepływu pracowników i zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących stosuje się 
do pracowników zatrudnionych na platformach wiertniczych położonych na szelfie 
kontynentalnym przylegającym do Holandii. Ponadto Komisja zwróciła się do władz 
holenderskich o udzielenie jej informacji dotyczących konkretnego zastosowania wyroku w 
sprawie Salemink. W związku z powyższym Komisja zachęca składającego petycję do 
dalszego dochodzenia swoich praw u władz administracyjnych i sądowych, które mają 
obowiązek przestrzegania prawa Unii zgodnie z wykładnią Trybunału.


