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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Manuel García Bado, spanyol állampolgár által az „Asociación Nacional Linense de 
Pensionistas Ex-trabajadores de Gibraltar” egyesület nevében benyújtott, 586/2001. 
számú petíció a korábban Gibraltáron dolgozó nyugdíjasok nyugdíjemelésének 
elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki elnöke a fent említett egyesületnek, panaszt emel amiatt, hogy 1990 
óta nem emelik azon spanyol állampolgárok nyugdíját, akik valaha Gibraltáron dolgoztak. 
Ezen kívül azt állítja, hogy a Gibraltáron lakos nyugdíjasok magasabb összegű nyugellátást 
kapnak, mint a spanyolországi lakosok, azonos járulékfizetési összeg és a ledolgozott évek 
azonos száma mellett. Úgy ítéli meg, hogy ezek a körülmények ellentétesek az Európai Unió 
Alapjogi Chartája 34. cikke (1) és (2) bekezdéseinek rendelkezéseivel, illetve a közösségi 
társadalombiztosítási jogszabályokkal, és kéri, hogy az Európai Parlament hozzon megfelelő 
intézkedéseket annak érdekében, hogy betartsák a fenti rendelkezéseket és 1990-ig 
visszamenőleg rendezzék a nyugdíjakat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2001. december 12. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2002. február 25-én kapott ideiglenes válasz

A petíció benyújtója, aki a fent említett egyesület elnöke, panaszt emel számos nyugdíjas, 
egykor Gibraltáron dolgozó spanyol munkás nevében az általuk tapasztalt problémák miatt, 
nevezetesen azért, mert 1990 óta nem emelik azon spanyol állampolgárok nyugdíját, akik 
valaha Gibraltáron dolgoztak.

Ezen kívül azt állítja, hogy a Gibraltáron lakos nyugdíjasok magasabb összegű nyugellátást 
kapnak, mint a spanyolországi lakosok, azonos járulékfizetési összeg és a ledolgozott évek 
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azonos száma mellett.

A Bizottság szervezeti egységei előtt ismeretes a probléma, és azt jelenleg vizsgálják a 
közösségi jog tekintetében, közelebbről az 1408/71/EK rendelet 3. cikkében előírt egyenlő 
bánásmód elve tekintetében, és a 10. cikkét illetően, amely megszünteti a lakóhelyre 
vonatkozó záradékokat a nyugdíjak kiszámítása és kifizetése terén.

Annak érdekében, hogy megvizsgálhassák a panaszt, a Bizottság szervezeti egységei kérték a 
brit hatóságait, hogy juttassanak el részletes információt a gibraltári nyugdíjak értékkiigazítási 
rendszerét illetően, valamint közöljék álláspontjukat a tekintetben, hogy összhangban van-e ez 
a rendszer a közösségi joggal.

A Bizottság tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet a petíció további fejleményeiről.

4. A Bizottságtól 2002. május 28-án kapott kiegészítő válasz

A petíció benyújtója, aki a fent említett egyesület elnöke, panaszt emel számos nyugdíjas, 
egykor Gibraltáron dolgozó munkavállaló nevében az általuk tapasztalt problémák miatt, 
nevezetesen azért, mert 1990 óta nem emelik azon spanyol állampolgárok nyugdíját, akik 
valaha Gibraltáron dolgoztak. Azt állítja, hogy a Gibraltáron lakos nyugdíjasok magasabb 
összegű nyugellátást kapnak, mint a spanyolországi lakosok, azonos járulékfizetési összeg és 
a ledolgozott évek azonos száma mellett.

Annak érdekében, hogy megvizsgálhassák a panaszt, a Bizottság szervezeti egységei kérték a 
brit hatóságokat, hogy juttassanak el részletes információkat a gibraltári nyugdíjak 
értékkiigazítási rendszerét illetően.

A Bizottság részére szolgáltatott információkból kiderül, hogy az egykori Gibraltár - SIF 
Nyugdíjalapot 1993 végén felszámolták.
A SIF valamennyi nyugdíjasának ellátása az 1993. december 31-i szinten maradt, mindenféle 
éves indexálás nélkül.

Nyilvánvalónak tűnik, hogy ha a Gibraltáron lakó SIF-nyugdíjasok nyugdíja egy bizonyos 
összeg alá esik, szociális segélyre lesznek jogosultak.
A szociális segélyre nem tartozik az 1408/71/EK rendelet hatálya alá; az ilyen típusú 
ellátásokat rendes esetben a lakóhely szerinti országban folyósítják, és azok nem 
exportálhatók.

Annak ellenőrzésére, hogy van-e állampolgárság alapján történő megkülönböztetés, és 
megsértették-e a közösségi jogot, a Bizottság szervezeti egységei felkérték az ALPEG 
Egyesületet, hogy szolgáltasson pontos részleteket azon nyugdíjemelések összegéről, 
amelyeknek értékét a Gibraltáron lakók részére ki kellett volna igazítani és fizetni.

A Bizottság tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet a petíció további fejleményeiről.

5. A Bizottságtól 2002. december 12-én kapott kiegészítő válasz
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Annak ellenőrzésére, hogy van-e állampolgárság alapján történő megkülönböztetés, és 
megsértették-e a közösségi jogot, a Bizottság szervezeti egységei felkérték az ALPEG 
Egyesületet, hogy szolgáltasson pontos részleteket azon nyugdíjemelések összegéről, 
amelyeknek értékét a Gibraltáron lakók részére ki kellett volna igazítani és fizetni.

Időközben, a Bizottság szervezeti egységei technikai eszmecserét folytattak egy 
küldöttséggel, amely a brüsszeli Linea de la Concepcion képviseleti irodájának tagjaiból és 
magából a petíció benyújtójából állt, az egykor Gibraltáron dolgozó spanyol munkavállalók 
nyugdíjproblémái kapcsán. A küldöttség bejelentette, hogy kiegészítő információkkal fog 
szolgálni, különösen egy ügyvédi iroda által kidolgozott anyaggal. 

A Bizottság tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet a petíció további fejleményeiről.

6. A Bizottság által a 2003. február 20-i ülésen – amelyen lezárták a petíció vizsgálatát –
szóban átadott információkról szóló, 2003. március 13-án kapott írásbeli megerősítés

E közleményével a Bizottság tájékoztatni kívánja az Európai Parlamentet azon intézkedések 
eredményéről, amelyek célja az volt, hogy választ kapjanak a fent említett egyesület által 
kezdeményezett ügyben felvetett kérdésekre a nyugdíjak terén állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés feltételezett esete ügyében.

Emlékeztetni kell arra, hogy a petíció által kiemelt probléma a gibraltári kormányt terhelő 
nyugellátások értékkiigazításának vagy indexálásának elmaradását érinti.

Emlékeztetni kell arra, hogy a Gibraltar Social Insurance Fund (GSIF), a gibraltári kormány 
által a gibraltári munkavállalók nyugellátásának kifizetésére létrehozott szervezet, 1993-ban 
csődbe ment, az Egyesült Királyság kormánya biztosította ettől kezdve a nyugellátások 
kifizetését az ellátások összegének befagyasztása mellett. Ez a befagyasztás a közösségi 
joggal összhangban állampolgárságától függetlenül minden munkavállalót érint.

Arra is emlékeztetni kell, hogy a közösségi jog az 1408/71/EGK és 504/72/EGK rendeletben 
kizárólag a tagállamok különböző társadalombiztosítási rendszereinek koordinálásáról 
rendelkezik azért, hogy szociális hálót biztosítson azok részére, akik az Európai Unió 
területén belül lakóhelyet változtatnak. Ebben a szellemben, egyedül a tagállamok illetékesek 
meghatározni azokat a feltételeket, amelyek mellett a közösségi jog, és különösen a 
megkülönböztetés tilalma tiszteletben tartásával juttatott ellátásokat nyújtják és folyósítják.

A szóban forgó kérdések közelebbről a gibraltári kormány által nyújtott két ellátás, azaz az 
Elderly Persons Allowance (EPA) és a Household Cost Allowance (HCA) jogi természetét 
érintik. Ebben az esetben azt kell meghatározni, hogy e két, nem járulékalapú ellátás léte és 
allokálása nem jelenti-e a nyugdíjak indexálásának a közösségi joggal ellentétes eszközét 
azáltal, hogy az ellátáshoz való jogosultságot lakóhelyre vonatkozó feltételekhez köti.

A brit hatóságoktól kapott információkból arra lehet következtetni, hogy mind az egyik, mind 
a másik ellátás a természeténél fogva szociális segély jellegű, következésképpen kívül esnek a 
társadalombiztosítás rendszerén, és ennél fogva, a közösségi jog hatályán.
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Az EPA ugyanis egy magán jótékonysági szervezethez, a Community Care Limitedhez 
tartozik, amely a gibraltári kormányt terhelő alapokat osztja szét az alábbi feltételek szerint: a 
juttatásokban a 65 éves vagy idősebb személyek részesülnek, akik Gibraltáron lakóhellyel 
rendelkeznek, az elmúlt 20 évből legalább 10 évet éltek Gibraltáron, és nem rendelkeznek 
járulékfizetésen alapuló saját jogú nyugellátással, sem bármilyen egyéb szociális segélyre 
való jogosultsággal, amely meghaladná az EPA összegét. A brit hatóságok szerint ez a 
szolgáltatás kezd eltűnni, és jelenleg csak mintegy száz személy részesül benne.

Ami a HCA-t illeti, egyes idős személyek segítése a célja, hogy fedezni tudják a háztartási 
költségeiket, ugyancsak a lakóhely és a jövedelem szerint meghatározott kiválasztási 
kritérium alapján. Kezelését szintén a Community Care Limited látja el.

Az előzőekből kikövetkeztethető, hogy e két szolgáltatás szociális segély jellegű, részint jogi 
természetüknél, részint a kiválasztási kritériumoknál fogva. Ebben az értelemben semmiféle, 
állampolgárság alapján történő megkülönböztetés nem állapítható meg. Ezen felül ki kell 
jelenteni, hogy a szociális segély kívül esik a közösségi jog alkalmazási körén, amint ez 
világosan kiderül az 1408/71/EGK rendelet 4. cikkének (4) bekezdéséből.

Ugyanakkor, annak érdekében, hogy véglegesen megbizonyosodjanak az EPA jogi 
természetéről, a Bizottság szervezeti egységei újból a brit hatóságokhoz fordultak, hogy 
megtudják, létezik-e jogi alapja, illetve vannak-e meghatározott kritériumai vagy paraméterei 
az érintett ellátás elosztásának.

Ami a járulékfizetésen alapuló nyugellátást illeti, a Bizottság nem észlelt, a petíciót benyújtó 
egyesület pedig nem szolgáltatott bizonyítékot a munkavállalók állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetésének meglétére. Az ellátásokat az egykor Gibraltáron dolgozó akár 
brit, akár spanyol állampolgárok esetében befagyasztották.

Az előzőek alapján a Bizottság tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet az EPA-ra való 
jogosultság kiválasztási kritériumainak esetleges létezését illetően a brit hatóságokhoz intézett 
kérelmének következményeiről.

7. A Bizottságtól 2004. július 6-án kapott kiegészítő közlemény

E közleményével a Bizottság tájékoztatni kívánja az Európai Parlamentet azon intézkedések 
eredményéről, amelyek célja az volt, hogy választ kapjanak a fent említett egyesület által 
kezdeményezett ügyben felvetett kérdésekre a gibraltári kormányt terhelő nyugellátások 
keretében a nyugdíjak terén állampolgárság alapján történő megkülönböztetés feltételezett 
esete ügyében.

A petíciónak két témája van: egyrészről a járulékfizetéssel szerzett saját jogú nyugellátások, 
másrészről a gibraltári lakóhellyel rendelkezők számára nyújtott két ellátás.

1. A járulékfizetéssel szerzett saját jogú nyugellátások esetében a Bizottság szervezeti 
egységei a munkavállalókra vonatkozóan nem tártak fel állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetést. Ugyanis azt állapították meg, hogy ezeket az ellátásokat az egykor 
Gibraltáron dolgozó angol állampolgárok és spanyol állampolgárok számára egyaránt 
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befagyasztották az 1993-as értéken, amikor csődbe ment a hajdani Gibraltar Social 
Insurance Fund (GSIF). E tekintetben fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a migráns 
munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság beavatkozásának 
köszönhető, hogy megoldást találtak a nyugellátásoknak a GSIF felszámolása utáni 
kifizetésére.

2. A szóban forgó petíció különösen vonatkozik egyes gibraltári lakosok részére juttatott két 
ellátásra; az Elderly Persons Allowance-ra (EPA) és a Household Cost Allowance-ra 
(HCA). Ebben az esetben azt kellett meghatározni, hogy e két, nem járulékalapú ellátás 
juttatás nem jelenti-e a nyugellátás burkolt indexálásának eszközét, és ezáltal a közösségi 
jog megsértését. A Bizottság szervezeti egységei több ízben is megkeresték a brit 
hatóságokat, hogy részletesebb információkat kapjanak tőlük e két szolgáltatásról. E 
megkeresések eredménye többnyire azt az elemzést támasztotta alá, amelyet a korábbi 
alkalmakkor is közöltek a két érintett szolgáltatás jogi természetére vonatkozóan. 
Mindazonáltal pontosítani kell az alábbiakat.

• Az EPA, amelyet 1973-ban hoztak létre, igazgatási megállapodáson alapul – nem pedig 
jogszabályi rendelkezéseken – és nem nyújtható olyan személyeknek, akik az EPA 
összegét meghaladó összegű járulékalapú nyugellátásra vagy szociális segélyre 
jogosultak. Ebben az értelemben ez az ellátás a természeténél és az odaítélésének 
kritériumainál fogva a szociális segítségnyújtás, nem pedig a szociális biztonság 
területére tartozik az 1408/71/EGK rendelet1 értelmében. Ezért ki van zárva az említett 
rendelet alkalmazási köréből.

• Ami a HCA-t illeti – amelynek célja személyek egyes kategóriáinak segítése, hogy 
fedezni tudják a háztartási költségeiket –, ez az ellátás a brit hatóságok közlése szerint 
semmilyen jogi eszközre vagy igazgatási megállapodásra nem támaszkodik. Ezen kívül 
egy olyan szolgáltatásról van szó, amelynek gazdálkodása és juttatásainak összegei egy 
magán jótékonysági szervezet, a Community Care Limited hatáskörébe tartoznak. 
Mindez a brit hatóságok szerint ugyanarra a jogi elemzésre vezethet, mint az EPA 
esetében.

Mindazonáltal, a HCA-segélyért folyamodók által kitöltendő formanyomtatvány két 
előfeltételt tartalmaz: a gibraltári lakóhelyet és a társadalombiztosítási nyugellátásra való 
jogosultságot. Különösen ez utóbbi elem az, amelyik felveti a kérdést, hogy ez a jelenleg 
nyugdíjas, egykori munkavállalókat megillető juttatás nem jelent-e az 1612/68/EGK rendelet 
– amely előírja, hogy a migráns munkavállaló és családja a hazai munkavállalókkal azonos 
szociális előnyökben részesül – 7. cikke értelmében a „munkavállalói minőséghez kapcsolódó 
szociális előnyt”2. Annak a lehetősége, hogy kapcsolatot állapítsanak meg a petíciót benyújtó 
egyesület által képviselt személyeknek az 1612/68/EGK rendelet és az Európai Közösségek 

  
1 A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő 
alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelet 4. cikkének (4) bekezdése.
2 Eben az értelemben a Bíróság emlékeztetett arra, hogy a „szociális előnyökben” való részesüléshez az 
szükséges, hogy az ellátásra való jogosultság a jogosult munkavállalói minőségének objektív feltételéhez 
kötődjön. vö. Az Európai Közösségek Bíróságának a „Meints / Ministère du Travail” C-57/96 számú ügyben
1997. november 27-én hozott ítéletével, EBHT 1997., I-6.689. o. és lásd alább az ítélet indokolásának 39-41.
pontját
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Bíróságának joggyakorlata szerinti munkavállalói minősége és az érintett ellátás odaítélése 
között, az ügy kulcsfontosságú elemét jelenti, éppen ezért a Bizottság szervezeti egységei 
ismét a brit hatóságokhoz fordultak, hogy megismerjék észrevételeiket e konkrét pontot 
illetően.

Az előzőek alapján a Bizottság szervezeti egységei tájékoztatni fogják az Európai Parlament 
Petíciós Bizottságát az intézkedések fejleményeiről.

8. A Bizottságtól 2005. május 20-án kapott kiegészítő válasz

E közleményével a Bizottság tájékoztatni kívánja az Európai Parlamentet azon lépésekről, 
amelyeket a legutóbbi közlemény óta tett annak érdekében, hogy választ adjon a fent említett 
egyesület által benyújtott petícióra a gibraltári kormányt terhelő nyugellátások keretében a 
nemzetiség alapján történő megkülönböztetés feltételezett esetére vonatkozóan.

A Bizottság szervezeti egységei először is arra emlékeztetnek, hogy a szóban forgó petíció 
különösen egyes gibraltári lakosok részére juttatott ellátásra; vagyis a Household Cost 
Allowance-ra (HCA) vonatkozik. Ebben az esetben azt kellett meghatározni, hogy e nem 
járulékalapú ellátás juttatása nem jelenti-e a nyugellátás burkolt indexálásának eszközét, és 
ezáltal a közösségi jog megsértését.

Arra is emlékeztetni kell, hogy a HCA célja személyek egyes kategóriáinak segítése, hogy 
fedezni tudják a háztartási költségeiket, és ez az ellátás semmilyen jogi eszközre vagy 
igazgatási megállapodásra nem támaszkodik. Ezen kívül egy olyan szolgáltatásról van szó, 
amelynek gazdálkodása és juttatásainak összegei egy magán jótékonysági szervezet, a 
Community Care Limited hatáskörébe tartoznak. Mindazonáltal, a HCA-segélyért folyamodók 
által kitöltendő formanyomtatvány két előfeltételt tartalmaz: a gibraltári lakóhelyet és a 
társadalombiztosítási nyugellátásra való jogosultságot. Tekintettel arra, hogy ez a jelenleg 
nyugdíjas, egykori munkavállalókat megillető juttatás az 1612/68/EGK rendelet – amely 
előírja, hogy a migráns munkavállaló és családja a hazai munkavállalókkal azonos szociális 
előnyökben részesül1 – 7. cikkének (2) bekezdése értelmében „a munkavállalói minőséghez 
kapcsolódó szociális előny” lehet, a Bizottság felszólító levelet intézett a brit hatóságokhoz, 
hogy megismerje e konkrét ponttal kapcsolatos észrevételeiket.

Az előzőek alapján a Bizottság szervezeti egységei tájékoztatni fogják az Európai Parlament 
Petíciós Bizottságát az ügy további fejleményeiről.

9. A Bizottságtól 2006. február 3-án kapott kiegészítő válasz

Arra is emlékeztetni kell, hogy a HCA célja személyek egyes kategóriáinak segítése, hogy 
fedezni tudják a háztartási költségeiket, és ez az ellátás semmilyen jogi eszközre vagy 
igazgatási megállapodásra nem támaszkodik. Ezen kívül egy olyan szolgáltatásról van szó, 
amelynek gazdálkodása és juttatásainak összegei egy magán jótékonysági szervezet, a 

  
1 Eben az értelemben a Bíróság emlékeztetett arra, hogy a „szociális előnyökben” való részesüléshez az 
szükséges, hogy az ellátásra való jogosultság a jogosult munkavállalói minőségének objektív feltételéhez 
kötődjön. vö. Az Európai Közösségek Bíróságának a „Meints / Ministère du Travail” C-57/96 számú ügyben 
1997. november 27-én hozott ítéletével, EBHT 1997., I-6.689. o. és lásd alább az ítélet indokolásának 39-41.
pontját.



CM\650923HU.doc 7/8 PE 313.942/REV.VII

Külső fordítás

HU

Community Care Limited hatáskörébe tartoznak. Mindazonáltal, a HCA-segélyért folyamodók 
által kitöltendő formanyomtatvány két előfeltételt tartalmaz: a gibraltári lakóhelyet és a 
társadalombiztosítási nyugellátásra való jogosultságot. Ez utóbbi elem alapján vizsgálták a 
Bizottság szervezeti egységei, hogy nem jelent-e ez a jelenleg nyugdíjas, egykori 
munkavállalókat megillető juttatás az 1612/68/EGK rendelet – amely előírja, hogy a migráns 
munkavállaló és családja a hazai munkavállalókkal azonos szociális előnyökben részesül1 – 7. 
cikkének (2) bekezdése értelmében „a munkavállalói minőséghez kapcsolódó szociális 
előnyt”. Ezért küldött a Bizottság felszólító levelet a brit hatóságokhoz annak érdekében, 
hogy megismerje e konkrét ponttal kapcsolatos észrevételeiket.

A brit hatóságok a felszólításra észrevételeik és érveik megküldésével válaszoltak. Ezek 
alapján a Bizottság szervezeti egységei a petíciót benyújtó egyesülettől az ügyre vonatkozóan 
kiegészítő információkat kértek.

A Bizottság szervezeti egységei emlékeztetni kívánnak arra, hogy mindez egyáltalán nem 
prejudikálja az ezen ügyben hozandó végleges határozat tartalmát, a kért információk épp e 
feladat elvégzésében segítenek.

Az előzőek alapján a Bizottság szervezeti egységei tájékoztatni fogják az Európai Parlament 
Petíciós Bizottságát az ügy további fejleményeiről.

10. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott kiegészítő válasz.

A Bizottság által begyűjtött információk rámutattak a petíció korlátozott hatókörére abban az 
értelemben, hogy a szabad mozgáshoz való jogot gyakorló személyek száma rendkívül 
lecsökkent. Ugyanis ezen információk elemzése azt bizonyította, hogy a petíció benyújtóinak 
többsége nem gyakorolta a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogát, mivel az arra 
vonatkozó rendelkezések abban az időben még nem voltak Spanyolországra alkalmazhatók.

Az érintett személyek többsége a Gibraltár és Spanyolország közötti szárazföldi határ lezárása 
után, 1969-ben abbahagyta a társadalombiztosítási járulékai fizetését. Ebben az 
összefüggésben emlékeztetni kell arra, hogy Spanyolország csak 1986-ban vált az Európai 
Közösségek tagállamává, és a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó átmeneti 
időszakok csak 1992-ben értek véget. Ebből adódóan a közösségi szabályozás szerinti 
migráns munnkavállalói minősítés a többségükre nem alkalmazható.

Más oldalról nézve, az Egyesült Királyság, Spanyolország és Gibraltár közötti, 2006. 
szeptember 18-i háromoldalú tárgyalás az egykori munkavállalók nyugellátásának ügyében 
megállapodáshoz vezetett. E megállapodás alapján 2007-ben egy új nyugdíjalapot fognak 
létrehozni a jelenlegi felváltása céljából. Fel fogják szólítani a jelenlegi nyugdíjasokat, hogy 
csatlakozzanak ehhez az új alaphoz, amely teljesíteni fogja:

  
1 Eben az értelemben a Bíróság emlékeztetett arra, hogy a „szociális előnyökben” való részesüléshez az 
szükséges, hogy az ellátásra való jogosultság a jogosult munkavállalói minőségének objektív feltételéhez 
kötődjön. vö. Az Európai Közösségek Bíróságának a „Meints / Ministère du Travail” C-57/96 számú ügyben 
1997. november 27-én hozott ítéletével, EBHT 1997., I-6.689. o. és lásd alább az ítélet indokolásának 39-41.
pontját.
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o egyrészt a Gibraltar Social Insurance Fund (GSIF) régi nyugdíjai elmaradt 
összegeinek kifizetését annak az indexálásnak megfelelő összeg erejéig, amelyet 
1969 és 2007 között meg kellett volna tenni. Ez egy két részletben fizetendő 
átalányösszeg (lump sum) formájában fog történni: az első 2007. áprilisban és a 
második 2008. áprilisban.1

o másrészt az új, ezúttal már indexált nyugellátásokat.

Még ha a megállapodás formálisan nem is kívánja rendezni a „household cost allowance” 
elsődleges problémáját, e megoldásnak – amelynek a Bizottság szervezeti egységei örülnek, 
és amelyről az érintett felek értesítették – elvileg meg kellene felelnie az egykori gibraltári 
munkavállalók várakozásainak, a megállapodás végrehajtására alkalmazandó ellenőrzési 
szabályok vizsgálatára is figyelemmel.

  
1 Az átlagos összeg, amelyről szó van, 6.200 €;


	650923hu.doc

