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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 586/2001, του Manuel García Bado, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Asociación Nacional Linense de Pensionistas Ex-trabajadores de Gibraltar», σχετικά 
με την παράλειψη αύξησης των συντάξεων των Ισπανών συνταξιούχων που έχουν 
εργαστεί στο Γιβραλτάρ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι πρόεδρος της προαναφερθείσας ένωσης, διαμαρτύρεται για την 
παράλειψη αύξησης των συντάξεων από το 1990 των ισπανών συνταξιούχων που έχουν 
εργαστεί στο Γιβραλτάρ. Επίσης ισχυρίζεται ότι η σύνταξη που καταβάλλεται στους 
συνταξιούχους που κατοικούν στο Γιβραλτάρ είναι μεγαλύτερη από αυτή που καταβάλλεται 
στους συνταξιούχους που κατοικούν στην Ισπανία παρά τις ενιαίες συνταξιοδοτικές εισφορές 
και περιόδους εργασίας. Θεωρεί ότι αυτή η κατάσταση αντιβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 
34, παράγραφοι 1 και 2, του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
καθώς και τις πράξεις της Κοινότητας για την εφαρμογή των καθεστώτων κοινωνικής 
ασφάλισης και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα με στόχο την τήρηση 
των σχετικών διατάξεων καθώς και την προσαρμογή των εν λόγω συντάξεων με αναδρομική 
ισχύ από το 1990.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Δεκεμβρίου 2001. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Προσωρινή απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Φεβρουαρίου 2002.

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι πρόεδρος της προαναφερθείσας ένωσης, διαμαρτύρεται για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί συνταξιούχοι πρώην εργαζόμενοι στο Γιβραλτάρ. 
Τα συγκεκριμένα προβλήματα απορρέουν από την παράλειψη αύξησης των συντάξεων, από 
το 1990, των Ισπανών συνταξιούχων που έχουν εργαστεί στο Γιβραλτάρ.



PE 313.942/ΑΝΑΘ.VII 2/9 CM\650923EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι η σύνταξη που καταβάλλεται στους συνταξιούχους που κατοικούν 
στο Γιβραλτάρ είναι μεγαλύτερη από αυτήν που καταβάλλεται στους συνταξιούχους που 
κατοικούν στην Ισπανία, παρά τις ενιαίες συνταξιοδοτικές εισφορές και τον ίδιο χρόνο 
απασχόλησης.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι ενήμερες του εν λόγω προβλήματος και τη στιγμή αυτή 
εξετάζουν το θέμα υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου, ειδικότερα δε με βάση την αρχή 
της ισότιμης μεταχείρισης που καθορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού αριθ. 1408/71, όπως 
και υπό το φως του άρθρου 10 του ιδίου κανονισμού, που καταργεί τη ρήτρα διαμονής κατά 
τον υπολογισμό του ύψους των συντάξεων και την καταβολή τους.

Προκειμένου να βρεθούν σε θέση να εξετάσουν την καταγγελία, οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
ζήτησαν από τις βρετανικές αρχές να τους διαβιβάσουν εμπεριστατωμένες πληροφορίες 
σχετικά με το σύστημα αναπροσαρμογής των συντάξεων που ισχύει για το Γιβραλτάρ και να 
εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με το συμβιβάσιμο του συγκεκριμένου συστήματος ως 
προς το κοινοτικό δίκαιο.

Η Επιτροπή δεν θα παραλείψει να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνέχεια 
που δόθηκε στην εξέταση της παρούσας αναφοράς.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Μαΐου 2002.

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι πρόεδρος της προαναφερθείσας ένωσης, διαμαρτύρεται για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί συνταξιούχοι, πρώην εργαζόμενοι στο Γιβραλτάρ, 
λόγω της παράλειψης αύξησης των συντάξεων, από το 1990, των ισπανών συνταξιούχων που 
έχουν εργαστεί στο Γιβραλτάρ. Ισχυρίζεται επίσης ότι η σύνταξη που καταβάλλεται στους 
συνταξιούχους που κατοικούν στο Γιβραλτάρ είναι μεγαλύτερη από αυτή που καταβάλλεται 
στους συνταξιούχους που κατοικούν στην Ισπανία παρά τις ενιαίες συνταξιοδοτικές εισφορές 
και περιόδους εργασίας.

Προκειμένου να βρεθούν σε θέση να εξετάσουν την καταγγελία, οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
ζήτησαν από τις βρετανικές αρχές να τους διαβιβάσουν εμπεριστατωμένες πληροφορίες 
σχετικά με το σύστημα αναπροσαρμογής των συντάξεων που ισχύει για το Γιβραλτάρ.

Από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν στην Επιτροπή, προκύπτει ότι το πρώην Ταμείο 
Συντάξεων του Γιβραλτάρ -SIF προχώρησε σε εκκαθάριση στα τέλη του έτους 1993.
Το ύψος των συντάξεων όλων των δικαιούχων του SIF πάγωσε στα επίπεδα που ίσχυαν στις 
31.12.1993, χωρίς καμία ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή.

Από ό,τι φαίνεται, οι συνταξιούχοι του SIF που διαμένουν στο Γιβραλτάρ, εφόσον το 
εισόδημά τους πέσει κάτω από ένα ορισμένο ύψος, δικαιούνται επίδομα κοινωνικής πρόνοιας.
Η κοινωνική πρόνοια δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 1408/71 και 
παροχές τέτοιου είδους καταβάλλονται συνήθως στη χώρα διαμονής και δεν μπορούν να 
μεταφερθούν στο εξωτερικό.

Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε διάκριση από την άποψη της υπηκοότητας και εάν 
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σημειώθηκαν παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν από 
την ένωση ALPEG να προσκομίσει ακριβή στοιχεία σχετικά με την αύξηση του ύψους των 
συντάξεων που, κατά τα αναφερόμενα, είχαν αναπροσαρμοστεί και καταβληθεί στους 
κατοίκους του Γιβραλτάρ.

Η Επιτροπή δεν θα παραλείψει να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη 
συνέχεια που θα δοθεί στην παρούσα αναφορά.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Δεκεμβρίου 2002.

Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε διάκριση από την άποψη της υπηκοότητας και εάν 
σημειώθηκαν παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν από 
την ένωση ALPEG να προσκομίσει ακριβή στοιχεία σχετικά με την αύξηση του ύψους των 
συντάξεων που, κατά τα αναφερόμενα, είχαν αναπροσαρμοστεί και καταβληθεί στους 
κατοίκους του Γιβραλτάρ.

Εν τω μεταξύ, οι υπηρεσίες της Επιτροπής αντάλλαξαν απόψεις επί τεχνικών θεμάτων με μια 
αντιπροσωπεία, η οποία αποτελούνταν από μέλη του Γραφείου Εκπροσώπησης της Linea de 
la Concepcion στις Βρυξέλλες και από τον ίδιο τον αναφέροντα, σχετικά με τα προβλήματα 
που αφορούν τις συντάξεις των Ισπανών πρώην εργαζομένων στο Γιβραλτάρ. Η 
αντιπροσωπεία ανακοίνωσε ότι θα παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες, καθώς και 
φάκελο που θα εκπονηθεί από δικηγορικό γραφείο. 

Η Επιτροπή δεν θα παραλείψει να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη 
συνέχεια που θα δοθεί στην παρούσα αναφορά.
6. Γραπτή επιβεβαίωση των πληροφοριών που δόθηκαν προφορικώς από την Επιτροπή 

στη συνάντηση της 20ής Φεβρουαρίου 2003, που ελήφθη στις 13 Μαρτίου 2003.
Με την παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή επιδιώκει να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα των διαβημάτων που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να 
απαντηθούν τα ερωτήματα που σχετίζονται με την υπόθεση που παρουσιάστηκε από την 
προαναφερθείσα ένωση και τα οποία αφορούν μια περίπτωση φερόμενης διακριτικής 
μεταχείρισης λόγω ιθαγένειας σε θέματα σύνταξης. 

Αρμόζει να υπενθυμιστεί ότι το πρόβλημα που έρχεται στο προσκήνιο αφορά τη μη 
αναπροσαρμογή ή τιμαριθμική αναπροσαρμογή των συντάξεων γήρατος που καταβάλλει η 
κυβέρνηση του Γιβραλτάρ. 

Πρέπει να υπενθυμιστεί ότι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Γιβραλτάρ (GSIF), 
οργανισμός που είχε δημιουργηθεί από την κυβέρνηση του Γιβραλτάρ για την καταβολή των 
συντάξεων γήρατος στους εργαζόμενους του Γιβραλτάρ, κήρυξε πτώχευση το 1993 και 
έκτοτε την πληρωμή των συντάξεων ανέλαβε η βρετανική κυβέρνηση, η οποία πάγωσε τα 
ποσά των συντάξεων. Το πάγωμα αυτό ισχύει για κάθε συνταξιούχο εργαζόμενο, 
ανεξαρτήτως ιθαγένειας, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. 

Αρμόζει επίσης να υπενθυμιστεί ότι το κοινοτικό δίκαιο, με τους κανονισμούς (ΕΟΚ) 
1408/71 και 574/72, θεσπίζει απλώς και μόνο τον συντονισμό των διαφόρων συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών, προκειμένου να παρέχει κοινωνική προστασία 
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στα πρόσωπα που μετακινούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πνεύμα αυτό, 
τα κράτη μέλη παραμένουν αποκλειστικά αρμόδια για τον καθορισμό των προϋποθέσεων που 
απαιτούνται για τη γέννηση δικαιώματος και τη χορήγηση των παροχών που χορηγούνται 
σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και, ιδιαιτέρως, σύμφωνα με την αρχή της μη διακριτικής 
μεταχείρισης. 

Στην εν λόγω περίπτωση, τα ερωτήματα αφορούν τη νομική φύση δύο επιδομάτων τα οποία 
χορηγεί η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ και, συγκεκριμένα, το επίδομα γήρατος (EPA) και το 
επίδομα συντήρησης νοικοκυριού (HCA). Το ζήτημα στην προκειμένη περίπτωση είναι να 
προσδιοριστεί εάν η ύπαρξη και η χορήγηση αυτών των δύο μη ανταποδοτικών παροχών 
αποτελεί ή όχι πλάγιο μέσο τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συντάξεων γήρατος, κατά 
παράβαση του κοινοτικού δικαίου, εφόσον για τη χορήγησή τους τίθεται η προϋπόθεση της 
διαμονής.  

Από τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις βρετανικές αρχές, μπορεί να συναχθεί ότι και 
τα δύο επιδόματα εμπίπτουν, λόγω της φύσεως τους, στην κοινωνική πρόνοια και, ως εκ 
τούτου, βρίσκονται εκτός του πεδίου της κοινωνικής ασφάλισης και, άρα, της κοινοτικής 
νομοθεσίας. 

Πράγματι, το επίδομα γήρατος (EPA) προέρχεται από μια ιδιωτική φιλανθρωπική οργάνωση, 
την Community Care Limited, η οποία διανέμει πόρους που προέρχονται από την κυβέρνηση 
του Γιβραλτάρ, υπό τις εξής προϋποθέσεις: δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο 
έτος ηλικίας, διαμένουν στο Γιβραλτάρ, έχουν κατοικήσει στο Γιβραλτάρ για τουλάχιστον 10 
χρόνια κατά τα 20 τελευταία έτη και δεν λαμβάνουν ανταποδοτική σύνταξη γήρατος ή 
οποιαδήποτε άλλη κοινωνική βοήθεια που να υπερβαίνει το ποσό του EPA. Σύμφωνα με τις 
βρετανικές αρχές, η συγκεκριμένη παροχή τείνει να εκλείψει και αυτή τη στιγμή χορηγείται 
μόνο σε εκατό περίπου ανθρώπους.

Όσον αφορά το επίδομα συντήρησης νοικοκυριού (HCA), προορισμός του είναι να βοηθά 
ορισμένα ηλικιωμένα άτομα να αντεπεξέρχονται στα έξοδα των οικιακών προμηθειών, πάντα 
σύμφωνα με ένα κριτήριο επιλεξιμότητας που βασίζεται στη διαμονή και στο εισόδημα. Η 
διαχείρισή του είναι επίσης αρμοδιότητα της οργάνωσης Community Care Limited.
Από τα παραπάνω, μπορεί να συναχθεί ότι οι δύο εξεταζόμενες παροχές εμπίπτουν στην 
κοινωνική πρόνοια, λόγω της νομικής τους φύσης και των κριτηρίων επιλεξιμότητάς τους. 
Υπό την έννοια αυτή, δεν θεωρείται ότι υπάρχει οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση λόγω 
ιθαγένειας. Επιπλέον, πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι η κοινωνική πρόνοια δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, όπως σαφώς ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 4, 
του κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/71.

Ωστόσο, και προκειμένου να επιβεβαιώσουν για μια τελευταία φορά τη νομική φύση του 
επιδόματος γήρατος (EPA), οι υπηρεσίες της Επιτροπής απευθύνθηκαν εκ νέου στις 
βρετανικές αρχές, προκειμένου να μάθουν εάν υπάρχει κάποια νομική βάση ή κάποια 
κατευθυντήρια κριτήρια ή παράμετροι στη χορήγηση αυτής της παροχής.  

Όσον αφορά τις ανταποδοτικές συντάξεις γήρατος, η Επιτροπή δεν εντόπισε κανενός είδους 
διακριτική μεταχείριση λόγω της ιθαγένειας των εργαζομένων, ούτε η αναφέρουσα οργάνωση 
προσκόμισε σχετικές αποδείξεις. Πράγματι, οι παροχές αυτές έχουν παγώσει τόσο για τους 
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Βρετανούς όσο και για τους Ισπανούς πρώην εργαζόμενους στο Γιβραλτάρ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή δεν θα παραλείψει να ενημερώσει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνέχεια που θα δοθεί στο αίτημα που απηύθυνε στις 
βρετανικές αρχές όσον αφορά την ύπαρξη κριτηρίων επιλεξιμότητας για το επίδομα γήρατος 
(EPA).

7. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Ιουλίου 2004.

Με την παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή επιδιώκει να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για τα διαβήματα που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να δοθεί μία απάντηση 
στην αναφορά που υπέβαλε η προαναφερθείσα ένωση, η οποία αφορά μια περίπτωση 
εικαζόμενης διακριτικής μεταχείρισης λόγω ιθαγένειας στο πλαίσιο των συντάξεων γήρατος 
που καταβάλλει η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ. 

Η αναφορά έχει δύο σκέλη: αφενός τις ανταποδοτικές συντάξεις γήρατος και αφετέρου δύο 
επιδόματα που χορηγούνται σε κατοίκους του Γιβραλτάρ. 

1. Όσον αφορά τις ανταποδοτικές συντάξεις γήρατος, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν 
διαπίστωσαν διακρίσεις λόγω της ιθαγενείας των εργαζομένων. Πράγματι, 
διαπιστώθηκε ότι οι παροχές αυτές έχουν παγιωθεί τόσο για τους βρετανούς όσο και 
για τους ισπανούς υπηκόους πρώην εργαζόμενους στο Γιβραλτάρ στα επίπεδα του 
1993, χρονολογία διάλυσης του πρώην Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 
Γιβραλτάρ (GSIF). Ως προς το θέμα αυτό, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι χάρη στην 
παρέμβαση της διοικητικής επιτροπής για την κοινωνική ασφάλιση των 
διακινούμενων εργαζομένων κατέστη δυνατή η εξεύρεση λύσης, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η καταβολή των συντάξεων μετά την εκκαθάριση του GSIF.

2. Η εξεταζόμενη αναφορά αφορά ειδικότερα δύο επιδόματα που χορηγούνται σε 
ορισμένους κατοίκους του Γιβραλτάρ, ήτοι το επίδομα γήρατος (EPA) και το επίδομα 
συντήρησης νοικοκυριού (HCA). Το ζήτημα στην προκειμένη περίπτωση είναι να 
προσδιοριστεί εάν η χορήγηση αυτών των δύο επιδομάτων μη ανταποδοτικού 
χαρακτήρα αποτελεί ή όχι πλάγιο μέσο τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συντάξεων 
γήρατος κατά παράβαση του κοινοτικού δικαίου. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
απευθύνθηκαν επανειλημμένα στις βρετανικές αρχές προκειμένου να συγκεντρώσουν 
πιο εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με τα δύο αυτά επιδόματα. Το 
αποτέλεσμα των ερευνών επιβεβαίωσε το μεγαλύτερο μέρος των αναλύσεων που 
είχαν προκύψει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ανακοινώσεων όσον αφορά τη 
νομική φύση των δύο εξεταζόμενων επιδομάτων. Ωστόσο, πρέπει να διευκρινιστούν 
τα εξής: 

• Το EPA, το οποίο καθιερώθηκε το 1973, βασίζεται σε διοικητικές ρυθμίσεις –
και όχι σε νομοθετικές πράξεις – και δεν μπορεί να χορηγηθεί σε δικαιούχους 
ανταποδοτικής σύνταξης ή κοινωνικής βοήθειας που υπερβαίνει το ποσό του 
εν λόγω επιδόματος. Υπό την έννοια αυτή, το εν λόγω επίδομα φαίνεται να 
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αφορά, λόγω της φύσης και των κριτηρίων χορήγησής του, την κοινωνική 
αρωγή και όχι την κοινωνική ασφάλιση υπό την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) 
1408/71.1 Για το λόγο αυτό, αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω 
κανονισμού.

• Όσον αφορά το HCA - στόχος του οποίου είναι να βοηθήσει ορισμένες 
κατηγορίες προσώπων να αντεπεξέλθουν στα οικιακά έξοδά τους - σύμφωνα 
με τις πληροφορίες των βρετανικών αρχών, δεν βασίζεται σε καμία 
νομοθετική πράξη ή διοικητική ρύθμιση. Επιπλέον, το HCA είναι επίδομα του 
οποίου τα χορηγούμενα κονδύλια και η διαχείρισή τους εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα ιδιωτικής φιλανθρωπικής οργάνωσης, της Community Care 
Limited. Αυτό οδηγεί, σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, στα ίδια νομικά 
συμπεράσματα με αυτά που ισχύουν για το EPA.

Ωστόσο, στο έντυπο που πρέπει να συμπληρώσουν οι δυνάμει δικαιούχοι του HCA, 
προκειμένου να ζητήσουν τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος, περιλαμβάνονται δύο 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν: να είναι κάτοικοι του Γιβραλτάρ και να είναι 
δικαιούχοι σύνταξης κοινωνικής ασφάλισης. Η δεύτερη αυτή προϋπόθεση εγείρει το ερώτημα 
εάν το εν λόγω επίδομα που χορηγείται σε πρώην εργαζόμενους που συνταξιοδοτήθηκαν 
συνιστά κοινωνικό πλεονέκτημα που συνδέεται με την ιδιότητα του εργαζόμενου, υπό την 
έννοια του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) 1612/68, στο οποίο προβλέπεται ότι ο 
διακινούμενος εργαζόμενος και η οικογένειά του απολαμβάνουν τα ίδια κοινωνικά 
πλεονεκτήματα με τους ημεδαπούς εργαζόμενους2. Καθοριστικό στοιχείο στην υπόθεση αυτή 
είναι το κατά πόσον υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ αφενός της ιδιότητας των προσώπων που 
εκπροσωπούνται από την αναφέρουσα ένωση ως εργαζομένων, υπό την έννοια του 
κανονισμού (ΕΟΚ) 1612/68 και της νομολογίας του ΔΕΚ, και αφετέρου της χορήγησης του 
επιδόματος αυτού· για το λόγο αυτό, οι υπηρεσίες της Επιτροπής απευθύνθηκαν εκ νέου στις 
βρετανικές αρχές προκειμένου να ενημερωθούν για τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το 
συγκεκριμένο αυτό σημείο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή δεν θα παραλείψει να ενημερώσει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνέχεια των διαβημάτων

8. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαΐου 2005.

Με την παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για τα διαβήματα που πραγματοποιήθηκαν από την τελευταία ανακοίνωση 
προκειμένου να δοθεί μία απάντηση στην αναφορά που υπέβαλε η προαναφερθείσα ένωση 
και η οποία αφορά μία υπόθεση εικαζόμενης διακριτικής μεταχείρισης λόγω ιθαγένειας στο
πλαίσιο των συντάξεων γήρατος που καταβάλλει η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ. 

  
1 Άρθρο 4, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/71 της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των 
συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της 
Κοινότητος.
2 Υπό την έννοια αυτή, το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι για να επωφεληθεί κανείς από τα «κοινωνικά 
πλεονεκτήματα», το δικαίωμα στο επίδομα πρέπει να συνδέεται εγγενώς με την αντικειμενική ιδιότητα των 
δικαιούχων ως εργαζομένων. Βλέπε απόφαση του ΔΕΚ C-57/96, της 27ης Νοεμβρίου 1997, στην υπόθεση 
«Meints / Ministère du Travail», Συλλογή 1997, σ. I-6.689 κ. επ., αιτιολογικές σκέψεις αριθ. 39-41.
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Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επιθυμούν να υπενθυμίσουν πρωτίστως ότι η εν λόγω αναφορά 
είχε ως στόχο ιδιαίτερα ένα επίδομα που χορηγείται σε ορισμένους κατοίκους του Γιβραλτάρ, 
δηλαδή, το Household Cost Allowance (HCA). Το ζήτημα στην προκειμένη περίπτωση είναι 
να προσδιοριστεί εάν η χορήγηση αυτού του επιδόματος μη ανταποδοτικού χαρακτήρα 
αποτελεί ή όχι πλάγιο μέσο τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συντάξεων γήρατος κατά 
παράβαση του κοινοτικού δικαίου. 

Αρμόζει να υπενθυμιστεί επίσης ότι το HCA έχει ως στόχο να βοηθήσει ορισμένες 
κατηγορίες προσώπων να αντεπεξέλθουν στα οικιακά έξοδά τους, δεν βασίζεται σε καμία 
νομοθετική ή διοικητική πράξη. Επιπλέον, πρόκειται για ένα επίδομα του οποίου τα 
χορηγούμενα κονδύλια και η διαχείρισή τους εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ιδιωτικής 
φιλανθρωπικής οργάνωσης, της Community Care Limited. Ωστόσο, στο έντυπο που πρέπει να 
συμπληρώσουν οι δυνάμει δικαιούχοι του HCA, προκειμένου να ζητήσουν τη χορήγηση του 
εν λόγω επιδόματος, περιλαμβάνονται δύο προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν: να είναι 
κάτοικοι του Γιβραλτάρ και να είναι δικαιούχοι σύνταξης κοινωνικής ασφάλισης. 
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το εν λόγω επίδομα που χορηγείται σε πρώην 
εργαζόμενους που συνταξιοδοτήθηκαν συνιστά κοινωνικό πλεονέκτημα που συνδέεται με την 
ιδιότητα του εργαζόμενου, υπό την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) 1612/68, στο οποίο προβλέπεται ότι ο διακινούμενος εργαζόμενος και η οικογένειά 
του απολαμβάνουν τα ίδια κοινωνικά πλεονεκτήματα με τους ημεδαπούς εργαζόμενους1, η 
Επιτροπή απέστειλε μία προειδοποιητική επιστολή στις βρετανικές αρχές προκειμένου να 
ενημερωθεί για τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το συγκεκριμένο αυτό σημείο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν θα παραλείψουν να 
ενημερώσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξέλιξη της εν λόγω υπόθεσης.

9. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Φεβρουαρίου 2006.

Αρμόζει να υπενθυμιστεί επίσης ότι το HCA έχει ως στόχο να βοηθήσει ορισμένες 
κατηγορίες προσώπων να αντεπεξέλθουν στα οικιακά έξοδά τους· δεν βασίζεται σε καμία 
νομοθετική ή διοικητική πράξη. Επιπλέον, πρόκειται για ένα επίδομα του οποίου τα 
χορηγούμενα κονδύλια και η διαχείρισή τους εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ιδιωτικής 
φιλανθρωπικής οργάνωσης, της Community Care Limited. Ωστόσο, στο έντυπο που πρέπει να 
συμπληρώσουν οι δυνάμει δικαιούχοι του HCA, προκειμένου να ζητήσουν τη χορήγηση του 
εν λόγω επιδόματος, περιλαμβάνονται δύο προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν: να είναι 
κάτοικοι του Γιβραλτάρ και να είναι δικαιούχοι σύνταξης κοινωνικής ασφάλισης. Η δεύτερη 
αυτή προϋπόθεση οδήγησε τις υπηρεσίες της Επιτροπής να εξετάσουν εάν το εν λόγω 
επίδομα που χορηγείται σε πρώην εργαζόμενους που συνταξιοδοτήθηκαν συνιστά κοινωνικό 
πλεονέκτημα που συνδέεται με την ιδιότητα του εργαζόμενου, υπό την έννοια του άρθρου 7 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68, στο οποίο προβλέπεται ότι ο 
διακινούμενος εργαζόμενος και η οικογένειά του απολαμβάνουν τα ίδια κοινωνικά 
πλεονεκτήματα με τους ημεδαπούς εργαζόμενους2. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή απέστειλε 

  
1 Υπό την έννοια αυτή, το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι για να επωφεληθεί κανείς από τα «κοινωνικά 
πλεονεκτήματα», το δικαίωμα στο επίδομα πρέπει να συνδέεται εγγενώς με την αντικειμενική ιδιότητα των 
δικαιούχων ως εργαζομένων. Βλέπε απόφαση του ΔΕΚ C-57/96, της 27ης Νοεμβρίου 1997, στην υπόθεση 
«Meints / Ministère du Travail», Συλλογή 1997, σ. I-6.689 κ. επ., αιτιολογικές σκέψεις αριθ. 39-41.
2 Υπό την έννοια αυτή, το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι για να επωφεληθεί κανείς από τα «κοινωνικά 
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προειδοποιητική επιστολή στις βρετανικές αρχές, προκειμένου να ενημερωθεί για τις 
παρατηρήσεις τους σχετικά με το συγκεκριμένο αυτό σημείο.

Οι βρετανικές αρχές απάντησαν σε αυτήν την προειδοποιητική επιστολή παραθέτοντας τις 
παρατηρήσεις τους και τα επιχειρήματά τους. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής οδηγήθηκαν βάσει 
αυτών να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες από την ένωση του αναφέροντα σχετικά 
με την εν λόγω υπόθεση.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επιθυμούν να υπενθυμίσουν ότι αυτό δεν προδικάζει διόλου την 
κατεύθυνση της τελικής της απόφασης σχετικά με αυτήν την υπόθεση, δεδομένου ότι οι 
απαιτούμενες πληροφορίες χρησιμεύουν, ακριβώς, ως βοήθεια σε αυτό το καθήκον.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν θα παραλείψουν να 
ενημερώσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξέλιξη της εν λόγω υπόθεσης.

10. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Από τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή προέκυψε η περιορισμένη εμβέλεια της 
αναφοράς, υπό την έννοια ότι ο αριθμός των προσώπων που είχαν ασκήσει το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας ήταν εξαιρετικά περιορισμένος. Συγκεκριμένα, η ανάλυση των 
πληροφοριών αυτών έδειξε ότι η πλειονότητα των αναφερόντων δεν είχε ασκήσει το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, δεδομένου ότι οι σχετικές διατάξεις δεν 
εφαρμόζονταν στην Ισπανία την εποχή εκείνη.

Στην πλειονότητά τους οι ενδιαφερόμενοι διέκοψαν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισής τους 
το 1969 μετά το κλείσιμο των χερσαίων συνόρων μεταξύ Γιβραλτάρ και Ισπανίας. Στο 
σημείο αυτό πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η Ισπανία έγινε κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων μόλις το 1986 και ότι οι μεταβατικές περίοδοι σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων δεν έληξαν παρά το 1992. Επομένως, ο χαρακτηρισμός του 
διακινούμενου εργαζομένου υπό την έννοια της κοινοτικής νομοθεσίας δεν ισχύει για την 
μεγάλη πλειονότητά τους.

Από την άλλη πλευρά, στις 18 Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους οι τριμερείς 
διαπραγματεύσεις μεταξύ των κυβερνήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και του 
Γιβραλτάρ κατέληξαν σε μια συμφωνία σχετικά με το ζήτημα των συντάξεων γήρατος των 
πρώην εργαζομένων. Βάσει της συμφωνίας αυτής, το 2007 θα δημιουργηθεί ένα νέο 
συνταξιοδοτικό ταμείο, το οποίο θα αντικαταστήσει το ισχύον σύστημα. Οι υπάρχοντες 
συνταξιούχοι θα κληθούν να προσχωρήσουν στο νέο αυτό ταμείο το οποίο θα αναλάβει:

o Αφενός, την πληρωμή καθυστερούμενων ποσών στους πρώην συνταξιούχους του
Gibraltar Social Insurance Fund (GSIF) μέχρι ενός ποσού που θα αντιστοιχεί στην 
τιμαριθμική αναπροσαρμογή που αντιστοιχεί στην περίοδο 1969-2007. Το εν λόγω 

    
πλεονεκτήματα», το δικαίωμα στο επίδομα πρέπει να συνδέεται εγγενώς με την αντικειμενική ιδιότητα των 
δικαιούχων ως εργαζομένων. Βλέπε απόφαση του ΔΕΚ C-57/96, της 27ης Νοεμβρίου 1997, στην υπόθεση 
«Meints / Ministère du Travail», Συλλογή 1997, σ. I-6.689 κ. επ., αιτιολογικές σκέψεις αριθ. 39-41.
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κατ’ αποκοπή ποσό θα καταβληθεί σε δύο δόσεις: η πρώτη τον Απρίλιο του 2007 και 
η δεύτερη τον Απρίλιο του 2008.1

o αφετέρου, την καταβολή των νέων συντάξεων γήρατος, τιμαριθμικά 
αναπροσαρμοσμένων.

Παρά το γεγονός ότι η συμφωνία δεν προβλέπει τυπικά την επίλυση του βασικού 
προβλήματος της «household cost allowance», η λύση αυτή, η οποία χαροποιεί τις υπηρεσίες 
της Επιτροπής και η οποία τους κοινοποιήθηκε από τα ενδιαφερόμενα μέρη, πρέπει καταρχήν 
να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πρώην εργαζομένων στο Γιβραλτάρ, υπό την 
προϋπόθεση της εξέτασης των διαδικασιών ελέγχου που θα εφαρμοστούν κατά την εφαρμογή 
της συμφωνίας.

  
1 Το μέσο ύψος του ποσού αυτού ανέρχεται σε 6 200 ευρώ.


