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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0358/2003, adresată de Nelson Nunes, de cetățenie portugheză, 
privind dreptul său la asigurarea socială

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că a lucrat timp de 16 ani pentru o întreprindere olandeză, pe o platformă 
din Marea Nordului, și că angajatorii nu l-au înregistrat la autoritățile de asigurări sociale, 
privându-l astfel de drepturile sale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 31 octombrie 2003. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 175 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 februarie 2004

Petiționarul se arată nemulțumit de faptul că a lucrat timp de 16 ani pentru o întreprindere 
olandeză, pe o platformă din Marea Nordului, și că angajatorii nu l-au înregistrat la 
autoritățile de asigurări sociale, privându-l astfel de drepturile sale.

În primul rând, Comisia dorește să sublinieze faptul că, pentru a permite persoanelor care se 
deplasează în Uniunea Europeană să beneficieze de protecție socială optimă, Regulamentul 
(CEE) nr. 1408/71 guvernează sistemele naționale de asigurări sociale ale statelor membre. 
Regulamentul include, în special, un ansamblu de norme care stabilesc legislația în materie de 
asigurări sociale aplicabilă în situațiile care presupun implicarea a două sau mai multe state 
membre. Este vorba despre un ansamblu de norme cu caracter obligatoriu și care nu permit 
asiguratului să aleagă legislația în materie de asigurări sociale pe care acesta și-ar dori-o.
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În principiu, este aplicabilă legislația statului în care se lucrează [articolul 13 alineatul (2) 
litera (a) din Regulamentul 1408/71]. În consecință, în cazul unui lucrător, va fi aplicabilă 
legislația statului membru în care acesta își desfășoară activitatea profesională, chiar dacă 
acesta locuiește pe teritoriul altui stat membru și chiar dacă angajatorul nu a făcut demersurile 
necesare1. În baza acestui principiu, Comisia intenționează să solicite explicații autorităților 
olandeze pentru a verifica dacă este vorba despre o detașare a lucrătorilor în cadrul prestării 
de servicii și dacă au fost respectate dispozițiile dreptului comunitar.

Comisia va ține la curent Parlamentul cu privire la măsurile luate.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 28 martie 2006

Petiționarul se arată nemulțumit de faptul că a lucrat timp de 16 ani pentru o întreprindere 
olandeză, pe o platformă din Marea Nordului, și că angajatorii nu l-au înregistrat la 
autoritățile de asigurări sociale, privându-l astfel de drepturile sale.

Comisia are onoarea de a informa Parlamentul European că prezenta petiție a fost înregistrată 
ca fiind o plângere. Serviciile Comisiei au solicitat autorităților olandeze să le transmită 
informații pertinente despre situația persoanelor în cauză din punctul de vedere al legislației 
olandeze, precum și al dreptului comunitar.

Autoritățile olandeze aprobă, în general, analiza juridică efectuată de serviciile Comisiei, dar, 
având în vedere complexitatea problemei, solicită organizarea unei reuniuni cu serviciile 
Comisiei.

Comisia va ține la curent Parlamentul cu privire la măsurile luate.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 12 decembrie 2006

Discuțiile dintre serviciile Comisiei și autoritățile olandeze privind acest caz nu au fost 
încheiate. Analiza anumitor aspecte deosebit de complexe continuă. Cu toate acestea, având în
vedere faptul că, în acest caz, autoritățile olandeze par să nu aplice în mod corect dreptul 
comunitar, Comisia intenționează să lanseze în mod oficial procedura privind încălcarea 
dreptului comunitar și va ține la curent Parlamentul cu privire la măsurile luate.

6. Răspunsul Comisiei, primit la 17 iulie 2008

Ca urmare a procedurii privind încălcarea dreptului comunitar în acest caz, lansată de Comisie 
împotriva Țărilor de Jos, guvernul olandez a răspuns Comisiei la 7 august 2007.

În acest răspuns, guvernul aprobă în mare parte analiza juridică efectuată de Comisie; astfel, 
acesta se arată pregătit să reexamineze domeniul de acoperire a protecției în materie de 
asigurări sociale publice în cazul lucrătorilor angajați pe partea olandeză a platoului 
continental. Guvernul va analiza dacă ar fi de dorit (și dacă da, în ce măsură) să se aplice în 
cazul lucrătorilor în cauză legislația în materie de asigurări sociale aplicabilă în domeniul 
muncii pe teritoriul olandez. 

                                               
1 Hotărârea din 15 decembrie 1976, Mouthaan, 39/76, Rec. p. 1901.
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Până în prezent, serviciile Comisiei nu au primit nicio decizie din partea autorităților olandeze 
cu privire la această chestiune. Prin urmare, Comisia demarează procedura privind încălcarea 
dreptului comunitar și va ține la curent Parlamentul cu privire la evoluția acestui caz.

7. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

În precedenta sa comunicare, Comisia a precizat că a demarat, împotriva Țărilor de Jos, o 
procedură privind încălcarea dreptului comunitar.

Deși guvernul olandez a afirmat că aprobă în mare parte analiza juridică efectuată de Comisie 
și s-a arătat pregătit să reexamineze domeniul de acoperire a protecției în materie de asigurări 
sociale publice în cazul lucrătorilor angajați de partea olandeză a platoului continental, 
problema subzistă încă și până în prezent nicio măsură concretă nu a fost luată de autoritățile 
olandeze pentru protejarea drepturilor acestor lucrători, așa cum sunt acestea garantate de 
reglementarea comunitară.

Este și motivul pentru care procedura privind încălcarea dreptului comunitar, inițiată 
împotriva Țărilor de Jos, își urmează cursul conform normelor prevăzute de tratat. Comisia va 
ține la curent Parlamentul cu privire la evoluția acestui caz.

8. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Petiționarul, care a lucrat timp de 16 ani pentru o întreprindere olandeză pe o platformă în 
Marea Nordului, se arată nemulțumit de faptul că angajatorii nu l-au înregistrat la autoritățile 
de asigurări sociale, privându-l astfel de drepturile sale.

În precedenta sa comunicare, Comisia a arătat că a inițiat, împotriva Țărilor de Jos, o 
procedură privind încălcarea dreptului comunitar.

Guvernul olandez a anunțat că se va depune un proiect de lege în toamna anului 2009 care 
vizează extinderea protecției în materie de asigurări sociale la lucrătorii angajați pe partea 
olandeză a platoului continental.

Până în prezent, autoritățile olandeze nu au comunicat măsurile concrete privind punerea în 
conformitate a legislației acestora și soluționarea cazurilor individuale ale lucrătorilor angajați 
pe aceste platforme petroliere.

Este și motivul pentru care procedura privind încălcarea dreptului comunitar, inițiată 
împotriva Țărilor de Jos, își urmează cursul conform normelor prevăzute de tratat. Comisia va 
ține la curent Parlamentul cu privire la evoluția acestui caz.

9. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Până în prezent, Țările de Jos nu și-au modificat legislația în materie. De altfel, autoritățile 
olandeze nu au comunicat măsurile concrete întreprinse în vederea soluționării, de la caz la 
caz, a situației lucrătorilor de pe aceste platforme petroliere.

Acesta este și motivul în temeiul căruia Comisia a sesizat Curtea de Justiție. Cauza a fost 
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înregistrată cu numărul C-141/10.

10. Răspunsul Comisiei (REV. VII), primit la 27 iunie 2012

În precedenta sa comunicare, Comisia a arătat că a inițiat, împotriva Țărilor de Jos, o acțiune 
în neîndeplinirea obligațiilor (cauza C-141/10). În această acțiune, Comisia a solicitat Curții 
să constate că, refuzând acordarea anumitor prestații de securitate socială resortisanților altor 
state membre ale Uniunii Europene angajați pe platformele petroliere din Țările de Jos, 
Regatul Țărilor de Jos nu și-a respectat obligațiile care îi incumbă în virtutea dispozițiilor 
privind libera circulație a lucrătorilor și la coordonarea sistemelor de securitate socială. În 
hotărârea sa din 19 aprilie 2012, Curtea de Justiție a respins această acțiune, considerând-o 
neadmisibilă. Conform hotărârii, Comisia nu precizează exact prestațiile de securitate socială 
pe car ele are în vedere și nu oferă nici o informație cu privire la cadrul juridic național care 
reglementează aceste prestații, limitându-se la a face referire la articolele 3 și 4 din WAMN.

Între timp, într-o hotărâre din 17 ianuarie 2012, pronunțată în urma unei întrebări preliminare 
introduse de Rechtbank Amsterdam (cauza C-347/10, Salemink), Curtea de Justiție a 
considerat că dreptul Uniunii Europene în domeniul liberei circulații a lucrătorilor și al 
securității sociale a lucrătorilor migranți se aplică unui lucrător angajat pe o platformă de 
extracție a gazului situată pe platoul continental adiacent Țărilor de Jos. 

Conform Curții, „În condițiile în care statul membru își exercită suveranitatea, deși aceasta 
este funcțională și limitată, în zona platoului continental adiacent, o activitate profesională 
îndeplinită pe instalații fixe sau plutitoare situate în zona respectivului platou continental, în 
cadrul activităților de explorare și/sau de exploatare a resurselor naturale, trebuie considerată, 
în vederea aplicării dreptului Uniunii, ca fiind desfășurată pe teritoriul statului respectiv.  Prin 
urmare, statul membru care obține profit din prerogativele sale economice de explorare și/sau 
de exploatare a resurselor exercitate în zona platoului continental care îi este adiacentă nu 
poate să fie exceptat de la aplicarea dispozițiilor dreptului Uniunii care vizează garantarea 
liberei circulații a lucrătorilor care își desfășoară activitatea profesională pe aceste instalații” 
(punctele 35-36 din hotărâre).
„În consecință, articolul 13 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr.°1408/71 și articolul 39 
CE trebuie interpretate în sensul că se opun ca un lucrător care își desfășoară activitatea 
profesională pe o instalație fixă situată în zona platoului continental adiacent unui stat 
membru să nu fie asigurat obligatoriu în acest stat membru în temeiul legislației naționale 
privind asigurările sociale doar pentru motivul că nu are reședința în respectivul stat membru, 
ci în alt stat membru.”(punctul 39)

Concluzie

Pe baza acestor elemente, Comisia consideră că situația juridică a aplicării dreptului UE 
lucrătorilor care își desfășoară activitatea pe platformele petroliere este clarificată prin 
hotărârea Salemnik: de acum, dreptul UE privind libera circulația a lucrătorilor și securitatea 
socială a lucrătorilor migranți se aplică lucrătorilor angajați pe astfel de platforme situate pe 
platoul continental adiacent Țărilor de Jos. În plus, Comisia a solicitat autorităților Țărilor de 
Jos să-i prezinte informații cu privire la aplicarea concretă a hotărârii Salemnik. Având în 
vedere această evoluție, Comisia încurajează petiționarul să-și continue acțiunea pe lână 
autoritățile administrative și judiciare, care sunt obligate să respecte dreptul Uniunii, în 
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interpretarea Curții.


