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25.1.2007

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 586/2001 af M. Manuel García Bado, spansk statsborger, for ”Asociación 
Nacional Linense de Pensionistas Ex-trabajadores de Gibraltar”, om manglende 
pensionsforhøjelse for spanske pensionister, der har arbejdet i Gibraltar

1. Sammendrag

Andrageren, der er formand for ovennævnte sammenslutning, protesterer mod den manglende 
pensionsforhøjelse siden 1990 for spanske pensionister, der har arbejdet i Gibraltar. Han 
hævder tillige, at den pension, der udbetales til pensionister med bopæl i Gibraltar, er større 
end den, der udbetales til pensionister med bopæl i Spanien, på trods af ensartede 
pensionsbidrag og arbejdsperioder. Han mener, at dette forhold er i modstrid med 
bestemmelserne i artikel 34, stk. 1 og 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder samt Fællesskabets retsakter om anvendelsen af de sociale sikringsordninger, og 
anmoder om, at Europa-Parlamentet træffer foranstaltninger med henblik på at sikre 
overholdelse af de relevante bestemmelser samt tilpasning af de pågældende pensioner med 
tilbagevirkende kraft fra 1990.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. december 2001). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens foreløbige svar, modtaget den 25. februar 2002

"Andrageren, der er formand for ovennævnte sammenslutning, klager over problemer, som 
talrige pensionister, der har arbejdet i Gibraltar, er stødt på grundet den manglende 
pensionsforhøjelse siden 1990 for spanske pensionister, der har arbejdet i Gibraltar.

Han hævder tillige, at den pension, der udbetales til pensionister med bopæl i Gibraltar, er 
større end den, der udbetales til pensionister med bopæl i Spanien, på trods af ensartede 
pensionsbidrag og arbejdsperiode.
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Kommissionens tjenestegrene er bekendt med den pågældende problematik og undersøger nu 
problemet i forhold til fællesskabsretten, nærmere bestemt i forhold til princippet om 
ligebehandling, der fastsættes i artikel 3 i forordning nr. 1408/71 og dennes artikel 10, hvori 
bopælsbestemmelserne ophæves med hensyn til betaling og beregning af pensioner.

For at være i stand til at behandle klagen har Kommissionens tjenestegrene anmodet de 
britiske myndigheder om at fremsende detaljerede oplysninger om 
pensionsreguleringssystemet i Gibraltar samt deres mening om dette systems forenelighed 
med fællesskabsretten.

Kommissionen vil holde Europa-Parlamentet underrettet om den videre behandling af 
andragendet."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 28. maj 2002

"Andrageren, der er formand for ovennævnte sammenslutning, klager over problemer, som 
talrige pensionister, der har arbejdet i Gibraltar, er stødt på grundet den manglende 
pensionsforhøjelse siden 1990 for spanske pensionister, der har arbejdet i Gibraltar. 
Andrageren hævder tillige, at den pension, der udbetales til pensionister med bopæl i 
Gibraltar, er større end den, der udbetales til pensionister med bopæl i Spanien, på trods af 
ensartede pensionsbidrag og arbejdsperioder.

For at kunne behandle klagen, har Kommissionens tjenestegrene anmodet de britiske 
myndigheder om at fremsende detaljerede oplysninger om pensionsreguleringssystemet i 
Gibraltar.

Af de til Kommissionen fremsendte oplysninger fremgår det, at den tidligere pensionsfond i 
Gibraltar, SIF, blev nedlagt ved udgangen af 1993. Pensionsudbetalingerne til alle 
pensionsberettigede hos SIF er forblevet uændrede siden den 31. december 1993, uden nogen 
årlig regulering.

Det ser ud til, at pensionister, der bor i Gibraltar, og som er berettigede til pensionsudbetaling 
fra SIF, har ret til socialhjælp, såfremt deres indkomst ligger under et vist nedre beløb. 
Socialhjælp hører ikke ind under forordning (EØF) nr. 1408/71, og sociale ydelser skal 
normalt udbetales i bopælsstaten og kan ikke eksporteres.

For at vurdere, hvorvidt der er tale om forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, samt 
hvorvidt fællesskabsretten er blevet overtrådt, har Kommissionens tjenestegrene anmodet 
organisationen ALPEG om at forelægge detaljerede oplysninger vedrørende forhøjelserne af 
de pensioner, der er udbetalt til pensionister bosiddende i Gibraltar.

Kommissionen vil holde Europa-Parlamentet underrettet om den videre behandling af 
andragendet."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 12. december 2002

"For at vurdere, hvorvidt der er tale om forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, samt 
hvorvidt fællesskabsretten er blevet overtrådt, har Kommissionens tjenestegrene anmodet 



(Ekstern oversættelse) 

CM\650923DA.doc 3/8 PE 313.942/REV.VII

DA

organisationen ALPEG om at forelægge detaljerede oplysninger vedrørende forhøjelserne af 
de pensioner, der er udbetalt til pensionister bosiddende i Gibraltar.

Kommissionens tjenestegrene har i mellemtiden haft tekniske drøftelser med en delegation 
bestående af medlemmer af informationskontoret for ”Linea de la Concepcion” i Bruxelles og 
andrageren vedrørende problemerne med pension til spanske pensionister, der har arbejdet i 
Gibraltar. Delegationen har meddelt, at den vil fremsende supplerende oplysninger samt en 
sagsmappe udarbejdet af et advokatkontor.

Kommissionen vil holde Europa-Parlamentet underrettet om den videre behandling af
andragendet."

6. Skriftlig bekræftelse af de af Kommissionen mundtligt leverede oplysninger på mødet 
den 20. februar 2003, modtaget den 13. marts 2003

"Kommissionen ønsker med nærværende meddelelse at underrette Europa-Parlamentet om 
resultatet af de iværksatte tiltag for at få et svar på spørgsmålene vedrørende det tilfælde, der 
var blevet fremlagt af ovennævnte forening og vedrørende et påstået tilfælde af 
forskelsbehandling inden for pension på grundlag af nationalitet.

Opmærksomheden henledes på, at det fremhævede problem vedrører den manglende
regulering eller indeksering af alderspensioner, som regeringen i Gibraltar skal betale.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at Gibraltar Social Insurance Fund (GSIF), en 
organisation, der blev oprettet af regeringen i Gibraltar til at udbetale alderspension til 
arbejdstagere i Gibraltar, gik konkurs i 1993, og den britiske regering, som siden har været 
ansvarlig for udbetaling af pensionerne, har fastfrosset de beløb, der skulle udbetales. Denne 
fastfrysning gælder for alle pensionerede arbejdstagere uanset nationalitet i overensstemmelse 
med fællesskabsretten.

Det skal ligeledes bemærkes, at fællesskabsretten i forordningerne (EØF) 1408/71 og 574/72 
udelukkende fastsætter en koordinering af de forskellige sociale sikringsordninger i 
medlemsstaterne med henblik på at tilbyde beskyttelse til de personer, der flytter inden for 
Den Europæiske Union. Ud fra den betragtning har medlemsstaterne enekompetence til at 
fastsætte betingelserne for retten til og udbetalingen af ydelser under iagttagelse af 
fællesskabsretten og herunder princippet om ligebehandling.

De pågældende spørgsmål vedrører mere bestemt den juridiske karakter af to ydelser, der 
tildeles af regeringen i Gibraltar, nemlig Elderly Persons Allowance (EPA) og Household 
Cost Allowance (HCA). Det drejer sig i dette tilfælde om at finde ud af, om forekomsten og 
tildelingen af disse to typer ydelser uden bidragspligt ikke er et middel til at omgå regulering 
af alderspension i strid med fællesskabsretten, idet der pålægges en bopælsbetingelse for at 
kunne få ret til dem.

Af de oplysninger, de britiske myndigheder har fremsendt, kan det udledes, at begge ydelser i 
deres natur hører ind under socialhjælp og derfor ikke hører ind under anvendelsesområdet for 
social forsikring og dermed heller ikke under Fællesskabets bestemmelser.
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EPA hører nemlig under en privat velgørenhedsorganisation, Community Care Limited, som
udbetaler midler fra regeringen i Gibraltar efter følgende betingelser: de uddeles til personer
på 65 år eller derover, bosiddende i Gibraltar, som har haft bopæl i Gibraltar i mindst 10 år i
løbet af de sidste 20 år, og som ikke modtager alderspension med bidragspligt eller anden
form for socialhjælp, der overstiger det beløb, der udbetales af EPA. Ifølge de britiske
myndigheder er denne ydelse på vej til at forsvinde, og der er for øjeblikket kun omkring
hundrede personer, der modtager denne ydelse.

Hvad angår HCA, er den beregnet til at hjælpe bestemte ældre mennesker med at dække deres
udgifter til huslige fornødenheder. Også her er kriteriet for støtteberettigelse baseret på bopæl
og indkomst. Denne ordning forvaltes ligeledes af Community Care Limited.

Af ovenstående kan det udledes, at ovennævnte ydelser hører under socialhjælp, både for så
vidt angår deres juridiske karakter og deres berettigelseskriterier. I den henseende er der ikke
tale om forskelsbehandling på grundlag af nationalitet. Desuden skal det oplyses, at
socialhjælp falder uden for anvendelsesområdet i Fællesskabets bestemmelser, som det
tydeligt fremgår af artikel 4, stk. 4, i forordning (EØF) 1408/71.

Med henblik på at foretage en sidste kontrol af EPA’s juridiske karakter har Kommissionens
tjenestegrene imidlertid på ny henvendt sig til de britiske myndigheder for at finde ud af, om
der findes et juridisk grundlag eller kriterier eller parametre, der er retningsgivende for
tildelingen af denne ydelse.

Hvad angår alderspensionerne med bidragspligt, har Kommissionen ikke bemærket og
foreningen af andragere ikke bevist, at der er tale om forskelsbehandling på grundlag af
arbejdstagernes nationalitet. Disse ydelser er nemlig fastfrosset både for britiske og spanske
statsborgere, der tidligere har arbejdet i Gibraltar.

Med hensyn til ovenstående vil Kommissionen holde Europa-Parlamentet underrettet om det
videre forløb i forbindelse med anmodningen sendt til de britiske myndigheder vedrørende
eventuelle berettigelseskriterier for Europa-Parlamentet."

7. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 6. juli 2004

"Kommissionen ønsker med nærværende meddelelse at underrette Europa-Parlamentet om 
resultatet af de iværksatte tiltag for at få svar på spørgsmålene i det andragende, der er 
fremsendt af ovennævnte forening og vedrører et påstået tilfælde af forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet i forbindelse med udbetalingen af pension henhørende under 
regeringen i Gibraltar.

Andragendet omhandler to aspekter: dels bidragspligtige alderspensioner og dels de ydelser, 
der udbetales til pensionister med bopæl i Gibraltar.

1. Hvad angår bidragspligtige alderspensioner, har Kommissionen ikke kunnet påvise 
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet. Kommissionen har konstateret, at de 
pågældende ydelser er blevet fastfrosset såvel for tidligere britiske som tidligere 
spanske arbejdstagere i Gibraltar med virkning fra 1993, hvor den tidligere organisation 
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Gibraltar Social Insurance Fund (GSIF) gik konkurs. I denne forbindelse bør 
opmærksomheden henledes på, at det takket være tiltag fra den administrative 
kommission for vandrende arbejdstageres sociale sikring lykkedes at finde frem til en 
løsning og dermed sikre udbetalingen af pensioner, efter at GSIF var trådt i likvidation.

2. Andragendet omhandler mere bestemt to ydelser, der udbetales til personer bosiddende i 
Gibraltar, nemlig Elderly Persons Allowance (EPA) og Household Cost Allowance 
(HCA). Det drejer sig i dette tilfælde om at finde ud af, om tildelingen af disse to typer 
ydelser uden bidragspligt ikke er et middel til at omgå regulering af alderspension i strid 
med fællesskabsretten. Kommissionens tjenestegrene har gentagne gange henvendt sig 
til de britiske myndigheder for at få mere detaljerede oplysninger om de to ydelser. 
Resultatet af disse henvendelser har i vid udstrækning bekræftet indholdet af de 
undersøgelser, som der allerede er henvist til i de foregående meddelelser vedrørende de 
to ydelsers juridiske karakter. Det vil imidlertid være hensigtsmæssigt med en nærmere 
præcisering heraf nedenfor.

• EPA blev dannet i 1973 som et administrativt foretagende uden hjemmel i nogen 
retsforskrifter og kan ikke udbetale midler til personer, som modtager 
alderspension med bidragspligt eller anden form for socialhjælp, der overstiger det 
beløb, der udbetales af EPA. Heraf kan det udledes, at ovennævnte ydelser 
henhører under socialhjælp, både for så vidt angår deres juridiske karakter og 
deres tildelingskriterier, og ikke under socialsikringsbestemmelserne i forordning 
(EØF) 1408/71.1 Ydelserne falder derfor uden for forordningens 
anvendelsesområde.

• HCA, der ifølge oplysninger fra de britiske myndigheder er beregnet til at hjælpe 
bestemte kategorier af personer med at dække deres udgifter til huslige 
fornødenheder, er hverken baseret på nogen retsakt eller en administrativ forskrift. 
Ydelserne herfra forvaltes og udbetales af en privat velgørenhedsorganisation, 
Community Care Limited. Ifølge de britiske myndigheder må HCA være omfattet 
af den samme konklusion som EPA med hensyn til juridisk karakter.

Imidlertid skal potentielle modtagere af midler fra HCA opfylde to krav, hvilket 
fremgår af den formular, de skal udfylde for at modtage ydelsen, nemlig at de skal være 
bosiddende i Gibraltar, og at de er berettiget til en social forsikring. Det er især det 
sidste punkt, der giver anledning til spørgsmålet om, hvorvidt den ydelse, der udbetales 
til pensionerede arbejdstagere er en “social fordel, som arbejdstagere nyder godt af” i 
henhold til artikel 7 i forordning (EØF) nr. 1612/68, hvori det hedder, at vandrende 
arbejdstagere og deres familiemedlemmer nyder samme sociale fordele som 
indenlandske arbejdstagere2. Muligheden for at påvise en forbindelse mellem de i 
andragendet omhandlede personers status som arbejdstagere, som det fremgår af 
forordning (EØF) nr. 1612/68 og Domstolens retspraksis på den ene side og tildelingen 

  
1 Artikel 4, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14.6.1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på 
arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet.
2 I denne forbindelse har Domstolen fastslået, at retten til "sociale fordele" tilkommer enhver arbejdstager på 
grund af hans objektive status som arbejdstager, Jf. Domstolens dom af 27.11.1997, sag C-57/96, "Meints mod 
minister Van Landbouw", Samling I, s. 6.689, præmis 39-41.
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af den pågældende ydelse på den anden side er et af nøgleelementerne i den pågældende 
sag. Kommissionens tjenestegrene har derfor på ny henvendt sig til de britiske 
myndigheder med anmodning om deres kommentarer til dette punkt.

Med hensyn til ovenstående vil Kommissionen holde Europa-Parlamentet underrettet 
om det videre forløb i sagen."

8. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. maj 2005

"Kommissionen ønsker med nærværende meddelelse at underrette Europa-Parlamentet om 
resultatet af de iværksatte tiltag siden sidste meddelelse for at få svar på spørgsmålene i det 
andragende, der er fremsendt af ovennævnte forening og vedrører et påstået tilfælde af 
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet i forbindelse med udbetalingen af pension 
henhørende under regeringen i Gibraltar.

Kommissionens tjenestegrene ønsker først og fremmest at minde om, at andragendet mere 
bestemt omhandler en ydelse, der udbetales til personer bosiddende i Gibraltar, nemlig 
Household Cost Allowance (HCA). Det drejer sig i dette tilfælde om at finde ud af, om 
tildelingen af denne type ydelse uden bidragspligt ikke er et middel til at omgå regulering af 
alderspension i strid med fællesskabsretten.

Herudover bemærkes det ligeledes, at formålet med HCA er at hjælpe bestemte kategorier af 
personer med at dække deres udgifter til huslige fornødenheder, og at den hverken er baseret 
på nogen retsakt eller en administrativ forskrift. Ydelserne herfra forvaltes og udbetales 
desuden af en privat velgørenhedsorganisation, Community Care Limited. Imidlertid skal 
potentielle modtagere af midler fra HCA opfylde to krav, hvilket fremgår af den formular, de 
skal udfylde for at modtage ydelsen, nemlig at de skal være bosiddende i Gibraltar, og at de er 
berettiget til en social forsikring. Under hensyntagen til, at den ydelse, der udbetales til 
pensionerede arbejdstagere, kan være en "social fordel, som arbejdstagere nyder godt af" i 
henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1612/68, hvori det hedder, at vandrende 
arbejdstagere og deres familiemedlemmer nyder samme sociale fordele som indenlandske 
arbejdstagere1, har Kommissionen fremsendt en åbningsskrivelse til de britiske myndigheder 
med anmodning om deres kommentarer til dette punkt.

Med hensyn til ovenstående vil Kommissionens tjenestegrene holde Europa-Parlamentets 
Udvalg for Andragender underrettet om det videre forløb i sagen."

9. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 3. februar 2006

"Herudover bemærkes det ligeledes, at formålet med HCA er at hjælpe bestemte kategorier af 
personer med at dække deres udgifter til huslige fornødenheder, og at den hverken er baseret 
på nogen retsakt eller en administrativ forskrift. Ydelserne herfra forvaltes og udbetales 
desuden af en privat velgørenhedsorganisation, Community Care Limited. Imidlertid skal 
potentielle modtagere af midler fra HCA opfylde to krav, hvilket fremgår af den formular, de 

  
1 I denne forbindelse har Domstolen fastslået, at retten til "sociale fordele" tilkommer enhver arbejdstager på 
grund af hans objektive status som arbejdstager, Jf. Domstolens dom af 27.11.1997, sag C-57/96, "Meints mod 
minister Van Landbouw", Samling I, s. 6.689, præmis 39-41.
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skal udfylde for at modtage ydelsen, nemlig at de skal være bosiddende i Gibraltar, og at de er 
berettiget til en social forsikring. Det sidste punkt har foranlediget Kommissionens 
tjenestegrene til at undersøge, hvorvidt den ydelse, der udbetales til pensionerede 
arbejdstagere, er en "social fordel, som arbejdstagere nyder godt af" i henhold til artikel 7, stk. 
2, i forordning (EØF) nr. 1612/68, hvori det hedder, at vandrende arbejdstagere og deres 
familiemedlemmer nyder samme sociale fordele som indenlandske arbejdstagere1. 
Kommissionen har derfor fremsendt en åbningsskrivelse til de britiske myndigheder med 
anmodning om deres kommentarer til dette punkt.

De britiske myndigheder har svaret på denne åbningsskrivelse og anført deres kommentarer 
og argumenter. Kommissionens tjenestegrene har på grundlag heraf anmodet andrageren om 
yderligere oplysninger i sagen.

Kommissionens tjenestegrene ønsker at gøre opmærksom på, at denne anmodning på ingen 
måde vil influere på Kommissionens endelige afgørelse i denne sag, men at de ønskede 
oplysninger netop vil gøre det nemmere at træffe denne afgørelse.

Med hensyn til ovenstående vil Kommissionens tjenestegrene holde Europa-Parlamentets 
Udvalg for Andragender underrettet om det videre forløb i sagen."

10. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. januar 2007

"De oplysninger, som Kommissionen har indsamlet, viser, at andragendet kun er af begrænset 
relevans, idet der kun er yderst få, der har udøvet deres ret til fri bevægelighed. En analyse af 
disse oplysninger viser rent faktisk, at de fleste andragere ikke havde udøvet arbejdstagernes 
ret til fri bevægelighed, idet de pågældende bestemmelser ikke var gældende i Spanien på 
dette tidspunkt.

Hovedparten af de berørte pensionister havde stoppet indbetalingen af bidrag til sociale 
sikringsordninger i 1969 efter lukningen af landgrænsen mellem Gibraltar og Spanien. Det 
skal i denne forbindelse understreges, at Spanien først blev medlem af De Europæiske 
Fællesskaber i 1986, og at overgangsperioderne vedrørende arbejdstagernes frie bevægelighed 
først udløb i 1992. De fleste andragere er således ikke vandrende arbejdstagere i 
fællesskabsretlig betydning.

På den anden side mundede de trilaterale drøftelser mellem regeringerne fra Det Forenede 
Kongerige, Spanien og Gibraltar den 18. september 2006 ud i en aftale vedrørende de 
tidligere arbejdstageres pensionsforhold. I henhold til denne aftale vil der blive oprettet en
pensionsfond i 2007, der skal erstatte det nuværende system. Nuværende pensionister vil blive 
opfordret til at melde sig ind i denne nye pensionsfond, der skal varetage udbetalingen af:

o Manglende pensionsudbetalinger til tidligere pensionsberettigede hos Gibraltar Social 
Insurance Fund (GSIF) op til et beløb svarende til den regulering, som burde have 

  
1 I denne forbindelse har Domstolen fastslået, at retten til "sociale fordele" tilkommer enhver arbejdstager på 
grund af hans objektive status som arbejdstager, Jf. Domstolens dom af 27.11.1997, sag C-57/96, "Meints mod 
minister Van Landbouw", Samling I, s. 6.689, præmis 39-41.
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fundet sted i perioden 1969-2007, i form af et engangsbeløb (lump sum), der udbetales i 
to rater, den første rate i april 2007 og den anden i april 20081, samt;

o de nye indeksregulerede alderspensioner.

Selv om aftalen ikke udtrykkeligt tager sigte på at løse det store problem forbundet med 
"household cost allowance", vil denne løsning, som Kommissionens tjenestegrene glæder sig 
over, og som de er blevet underrettet om af de berørte parter, formodentlig i princippet 
opfylde forventningerne hos de pensionister, der har arbejdet i Gibraltar, såfremt der indføres 
behørige kontrolforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af aftalen."

  
1 Der er tale om et gennemsnitligt beløb på 6.200 euro.


