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Lūgumrakstu komiteja

25.01.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 586/2001, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Manuel García Bado
„Asociación Nacional Linense de Pensionistas Ex-trabajadores de Gibraltar” vārdā par 
pensiju nepalielināšanu Spānijas pensionāriem, kuri ir strādājuši Gibraltārā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir minētās asociācijas prezidents, iebilst pret to, ka kopš 
1990. gada nav notikusi pensiju palielināšana tiem Spānijas pensionāriem, kuri ir strādājuši 
Gibraltārā. Turklāt viņš apstiprina, ka Gibraltārā dzīvojošiem pensionāriem pārskaitītā pensija 
ir lielāka par to, kas pārskaitīta Spānijā dzīvojošiem pensionāriem, neskatoties uz to, ka 
iemaksas un darba stāža periodi ir vienādi. Viņš uzskata, ka šāda situācija ir pretrunā ar 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 34. panta 1. un 2. ievilkuma noteikumiem, kā arī tiem 
Kopienas tiesību aktiem, kas attiecas uz sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu, un 
pieprasa, lai Parlaments veiktu tādu pasākumus, kuru mērķis ir attiecīgo noteikumu 
ievērošana un, sākot ar 1990. gadu, pensiju retroaktīva noregulēšana.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2001. gada 12. decembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas starpposma atbilde, kas saņemta 2002. gada 25. februārī

Saistībā ar problēmām, kas radušās vairākiem pensionāriem, kuri agrāk ir strādājuši 
Gibraltārā, lūgumraksta iesniedzējs, kas ir minētās asociācijas prezidents, izsaka pretenzijas 
par to, ka kopš 1990. gada nav palielinātas pensijas tiem Spānijas pensionāriem, kuri ir 
strādājuši Gibraltārā.

Viņš arī apstiprina, ka Gibraltārā dzīvojošiem pensionāriem pārskaitītā pensija ir lielāka par 
to, kas pārskaitīta Spānijā dzīvojošiem pensionāriem, neskatoties uz to, ka iemaksas un darba 
stāža periodi ir vienādi.
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Komisijas dienesti ir informēti par attiecīgo problemātiku un patlaban izskata problēmu 
attiecībā uz Kopienas tiesībām, jo īpaši attiecībā uz vienādas attieksmes principu, kas 
paredzēts Regulas Nr. 1408/71 3. pantā, un šīs regulas 10. pantu, kas atceļ noteikumus par 
dzīvesvietu attiecībā uz pensiju maksājumiem un aprēķinu.

Lai varētu izskatīt šo sūdzību Komisijas dienesti ir pieprasījuši Apvienotās Karalistes 
iestādēm nosūtīt detalizētu informāciju par pensiju revalorizācijas sistēmu Gibraltārā, kā arī 
viedokli par šīs sistēmas saderību ar Kopienas tiesībām.

Komisija noteikti informēs Eiropas Parlamentu par turpmākajiem veicamajiem pasākumiem 
attiecībā uz šo lūgumrakstu.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2002. gada 28. maijā

Saistībā ar problēmām, kas radušās vairākiem pensionāriem, kuri agrāk ir strādājuši 
Gibraltārā, lūgumraksta iesniedzējs, kas ir minētās asociācijas prezidents, izsaka pretenzijas 
par to, ka kopš 1990. gada nav palielinātas pensijas tiem Spānijas pensionāriem, kuri ir 
strādājuši Gibraltārā. Viņš arī apstiprina, ka Gibraltārā dzīvojošiem pensionāriem pārskaitītā 
pensija ir lielāka par to, kas pārskaitīta Spānijā dzīvojošiem pensionāriem, neskatoties uz to, 
ka iemaksas un darba stāža periodi ir vienādi.

Lai varētu izskatīt šo sūdzību Komisijas dienesti ir pieprasījuši Apvienotās Karalistes 
iestādēm nosūtīt detalizētu informāciju par pensiju revalorizācijas sistēmu Gibraltārā.

No Komisijai sniegtās informācijas izriet, ka iepriekšējais Gibraltāra pensiju fonds (SIF) tika 
likvidēts 1993. gada beigās.
Visu SIF līdzekļu saņēmēju pensiju maksājumiem palika noteikti tādi tarifi, kādi tie bija 
1993. gada 31. decembrī, bez jebkādas ikgadējās indeksācijas.

Izskatās, ka tiem SIF pensiju saņēmējiem, kuri dzīvo Gibraltārā, būtu tiesības saņemt sociālo 
palīdzību, ja viņu ienākumi būtu mazāki par noteiktu summu.
Sociālā palīdzība nav ietverta Regulas Nr. 1408/71 darbības jomā, un šādi pabalsti parasti 
jāizmaksā tajā dalībvalstī, kurā persona dzīvo, un tie nav eksportējami.

Lai pārbaudītu, vai diskriminācija pastāv pilsonības līmenī un vai notikuši pārkāpumi 
Kopienas tiesību līmenī, Komisijas dienesti pieprasīja ALPEG asociācijai sniegt konkrētus 
datus attiecībā uz šo pensiju summas palielinājumiem, kas tiktu revalorizētas un izmaksātas 
Gibraltāra iedzīvotājiem.

Komisija noteikti informēs Eiropas Parlamentu par turpmākajiem veicamajiem pasākumiem 
attiecībā uz šo lūgumrakstu.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2002. gada 12. decembrī

Lai pārbaudītu, vai diskriminācija pastāv pilsonības līmenī un vai notikuši pārkāpumi 
Kopienas tiesību līmenī, Komisijas dienesti pieprasīja ALPEG asociācijai sniegt konkrētus 
datus attiecībā uz šo pensiju summas palielinājumiem, kas tiktu revalorizētas un izmaksātas 
Gibraltāra iedzīvotājiem.
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Tikmēr attiecībā uz problēmām, kas saistītas ar bijušajiem Spānijas darba ņēmējiem 
Gibraltārā, Komisijas dienesti bija veikuši tehnisku viedokļu apmaiņu ar delegāciju, kuras 
sastāvā ir pārstāvju biroja locekļi no Linea de la Concepcion Briselē un pats lūgumraksta 
iesniedzējs. Delegācija paziņoja, ka tā nosūtīs papildu informāciju un jo īpaši advokātu biroja 
sagatavoto lietu. 

Komisija noteikti informēs Eiropas Parlamentu par turpmākajiem veicamajiem pasākumiem 
attiecībā uz šo lietu.

6. Rakstisks apstiprinājums Komisijas mutiski sniegtajai informācijai 2003. gada 
20. februāra sanāksmē, kuras laikā tika pabeigta lūgumraksta izskatīšana, kas saņemts 
2003. gada 13. martā

Izmantojot šo paziņojumu, Komisija ir paredzējusi informēt Eiropas Parlamentu par to 
pasākumu rezultātiem, kas veikti, lai sniegtu atbildi uz tiem jautājumiem, kuri ir saistīti ar 
lietu, ko iesniegusi minētā asociācija un kas attiecas uz iespējamo diskrimināciju pilsonības 
dēļ saistībā ar pensijām.

Ir jāatgādina, ka norādītā problēma attiecas uz to aspektu, ka netiek revalorizētas vai 
indeksētas vecuma pensijas, par kurām ir atbildīga Gibraltāra valdība.

Ir jāatgādina, ka Gibraltāra Sociālās apdrošināšanas fonds (GSIF), Gibraltāra valdības 
izveidota struktūra darbam, kas saistīts ar vecuma pensiju maksājumiem Gibraltāra darba 
ņēmējiem, bankrotēja 1993. gadā, pēc tam Apvienotās Karalistes valdībai nodrošināja pensiju 
maksājumus, pilnībā iesaldējot maksājamās summas. Saskaņā ar Kopienas tiesībām šī 
līdzekļu iesaldēšana attiecas uz visiem pensijā aizgājušiem darba ņēmējiem, neatkarīgi no 
viņu pilsonības.

Jāatgādina arī tas, ka Kopienas tiesības Regulās (EKK) Nr. 1408/71 un 574/72 nosaka vienīgi 
dalībvalstu dažādu sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju, lai nodrošinātu sociālo 
aizsardzību tām personām, kas pārvietojas Eiropas Savienības teritorijā. Šajā saistībā tikai 
dalībvalstis ir kompetentas noteikt nosacījumus, atbilstīgi kuriem nosaka tiesības saņemt 
pabalstu un piešķir pabalstus, ievērojot Kopienas tiesības un jo īpaši nediskriminācijas 
principu.

Attiecīgie jautājumi konkrētāk attiecas uz Gibraltāra valdības divu piešķirto pabalstu, proti, 
gados vecāku personu pabalsta (Elderly Persons Allowance jeb EPA) un mājsaimniecības 
izdevumu pabalsta (Household Cost Allowance jeb HCA), juridisko raksturu. Konkrētajā 
gadījumā tas nozīmē noteikt, vai šo abu no iemaksām neatkarīgo pabalstu esamība un 
piešķiršana nenozīmētu netiešu vecuma pensiju indeksāciju, kas būtu Kopienas tiesību 
pārkāpums, nosakot dzīvesvietu par nosacījumu līdzekļu saņemšanai.

No Apvienotās Karalistes savāktās informācijas var secināt, ka gan viens, gan otrs pabalsts 
pēc savas būtības ir pieskaitāms sociālai palīdzībai un tādējādi neietilpst sociālā 
nodrošinājuma darbības jomā un attiecīgi – Kopienas noteikumos.

EPA pabalsts ir saistīts ar privātu labdarības organizāciju Community Care Limited, kura 
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piešķir Gibraltāra valdības kompetencē esošos līdzekļus atbilstīgi šādiem nosacījumiem: to 
saņem personas, kas sasniegušas 65 vai vairāk gadus, ir Gibraltāra iedzīvotāji, kuru 
dzīvesvieta ir bijusi Gibraltārā vismaz 10 mēnešus pēdējo 20 gadu laikā un kuras nesaņem uz 
iemaksām balstītu vecuma pensiju vai kādu citu sociālo palīdzību, kas pārsniedz EPA summu. 
Apvienotās Karalistes iestādes uzskata, ka šis pabalsta veids izzūd, un patlaban to saņem tikai 
ap simts personu.

HCA pabalsts ir paredzēts, lai palīdzētu daļai gados vecākām personām nomaksāt 
mājsaimniecības izdevumus, un to vienmēr piešķir pēc atbilstības kritērija, pamatojoties uz 
dzīvesvietu un atkarībā no ienākumiem. Šī pabalsta pārvaldību arī veic Community Care 
Limited.

No minētā var secināt, ka abu pabalstu saņemšanas tiesību juridiskais raksturs un atbilstības 
kritērijs ir saistīti ar sociālo palīdzību. Šajā saistībā nav konstatēta diskriminācija pilsonības 
dēļ. Turklāt ir jāapstiprina, ka sociālā palīdzība neietilpst Kopienas noteikumu darbības jomā, 
kā tas ir skaidri norādīts regulas (EEK) 1408/71 4. panta 4. punktā.

Lai nodrošinātu galīgo pārbaudi attiecībā uz EPA juridisko raksturu, Komisijas dienesti tomēr 
atkārtoti ir vērsušies pie Apvienotās Karalistes iestādēm, lai uzzinātu, vai ir juridiskais 
pamatojums, kritēriji vai parametri, kas nosaka šāda pabalsta piešķiršanu.

Attiecībā uz tām vecuma pensijām, kas ir uz iemaksām balstītas, Komisija nav konstatējusi, 
un lūgumraksta iesniedzēja asociācija arī nav sniegusi pierādījumu par to, ka pastāv kāda 
diskriminācija darba ņēmēju pilsonības dēļ. Šie pabalsti tiešām ir iesaldēti bijušajiem darba 
ņēmējiem Gibraltārā, kuri ir gan Apvienotās Karalistes, gan Spānijas valstspiederīgie.

Pamatojoties uz visu minēto informāciju, Komisija noteikti informēs Eiropas Parlamentu par 
turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz savu prasību, kas izteikta Apvienotās Karalistes 
iestādēm attiecībā uz iespējamiem EPA atbilstības kritērijiem.

7. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2004. gada 6. jūlijā

Izmantojot šo paziņojumu, Komisija vēlas informēt Eiropas Parlamentu par to pasākumu 
rezultātiem, kas veikti, lai sniegtu atbildi uz lūgumrakstu, ko iesniegusi minētā asociācija un 
kas attiecas uz iespējamo diskrimināciju pilsonības dēļ saistībā ar pensijām, par kurām ir 
atbildīga Gibraltāra valdība.

Lūgumrakstā ir divas tēmas – uz iemaksām balstītas vecuma pensijas, no vienas puses, un divi 
pabalstu veidi, kas piešķirti Gibraltāra iedzīvotājiem, no otras puses.

1. Runājot par vecuma pensijām, kas balstītas uz iemaksām, Komisijas dienesti nav atklājuši 
diskrimināciju darba ņēmēju pilsonības dēļ. Tika konstatēts, ka šie pabalsti ir iesaldēti 
bijušajiem darba ņēmējiem Gibraltārā, kuri ir gan Apvienotās Karalistes, gan Spānijas 
valstspiederīgie, un to vērtība ir tāda, kāda tā bija 1993. gadā, kad darbību pārtrauca 
bijušais Gibraltāra Sociālās apdrošināšanas fonds (GSIF). Šajā saistībā ir jāatgādina, ka, 
pateicoties Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma administratīvās komisijas 
reakcijai, bija iespējams rast risinājumu, lai nodrošinātu pensiju maksājumus pēc GSIF 
likvidācijas.
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2. Attiecīgais lūgumraksts jo īpaši attiecās uz diviem pabalsta veidiem, kas piešķirti daļai 
Gibraltāra iedzīvotāju, proti, gados vecāku personu pabalstu (Elderly Persons Allowance
jeb EPA) un mājsaimniecības izdevumu pabalstu (Household Cost Allowance jeb HCA). 
Konkrētajā gadījumā tas nozīmēja noteikt, vai šo abu no iemaksām neatkarīgo pabalstu 
piešķiršana nenozīmētu netiešu vecuma pensiju indeksāciju, kas būtu Kopienas tiesību 
pārkāpums. Komisijas dienesti vairākkārt vērsās pie Apvienotās Karalistes iestādēm, lai 
savāktu detalizētāku informāciju par šiem abiem pabalsta veidiem. Šo pieprasījumu 
rezultāti apstiprināja lielāko daļu analīzes, kas jau bija veikta saistībā ar iepriekšējiem 
paziņojumiem, ņemot vērā abu attiecīgo pabalstu juridisko raksturu. Tomēr ir jāprecizē 
turpmāk uzskaitītie jautājumi.

• 1973. gadā dibinātās EPA darbības pamatā ir administratīvi pasākumi, nevis tiesību akti, 
un to nevar saņemt tās personas, kurām piešķirta uz iemaksām balstīta pensija vai 
sociālā palīdzība, kas pārsniegtu šī pabalsta summu. Šādā nozīmē pabalsts pēc sava 
rakstura un piešķiršanas kritērijiem, šķiet, ir saistīts ar sociālo palīdzību, nevis sociālo 
nodrošinājumu Regulas (EEK) 1408/711 nozīmē. Tādēļ tas neietilpst šīs regulas 
darbības jomā.

• Attiecībā uz HCA, kura mērķis ir atbalstīt atsevišķas personu kategorijas, kurām 
jānomaksā mājsaimniecības izdevumi, atbilstīgi Apvienotās Karalistes sniegtajai 
informācijai, šī pabalsta pamatā nav neviens juridisks instruments vai administratīvs 
pasākums. Turklāt runa ir par tādu pabalstu, kura pārvaldība un piešķirtie līdzekļi ir 
saistīti ar privātu labdarības organizāciju Community Care Limited. Tam jābūt kā 
iemeslam, kā uzskata Apvienotās Karalistes iestādes, lai veiktu tādu pašu juridisko 
analīzi, kāda veikta attiecībā uz EPA.

Tomēr, veidlapa, ko potenciālajiem HCA pabalsta saņēmējiem jāaizpilda, lai iesniegtu 
pieprasījumu, ietver divas priekšnosacījuma prasības: dzīvesvieta Gibraltārā un sociālā 
nodrošinājuma pensijas saņēmēja statuss. Jo īpaši pēdējais aspekts izvirza jautājumu par to, 
lai noskaidrotu, vai šis piešķirtais pabalsts bijušajiem darba ņēmējiem, kuri kļuvuši par 
pensionāriem, nav „sociālā priekšrocība, kas saistīta ar darba ņēmēja kvalifikāciju” Regulas 
(EEK) 1612/68 7. panta nozīmē, kas paredz, ka migrējošs darba ņēmējs un viņa ģimene 
saņem tādas pašas sociālās priekšrocības, kā attiecīgās valsts darba ņēmēji.2 Iespēja noteikt 
saikni starp to darba ņēmēju kvalifikāciju, kurus pārstāv lūgumraksta iesniedzēja asociācija 
Regulas (EEK) 1612/68 nozīmē, un Eiropas Kopienu Tiesas judikatūru un šī pabalsta 
piešķiršanu veido vienu no galvenajiem elementiem šajā lietā; tāpēc Komisijas dienesti 
atkārtoti ir vērsušies pie Apvienotās Karalistes iestādēm, lai iepazītos ar konkrētiem šo iestāžu 
apsvērumiem šajā jautājumā.

Pamatojoties uz minēto informāciju, Komisijas dienesti noteikti informēs Eiropas Parlamenta 
Lūgumrakstu komiteju par turpmākajiem pasākumiem.

  
1 1971. gada 14. jūnija Regulas (EEK) 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un 
viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, 4. panta 4. punkts.

2 Šādā saistībā Tiesa atgādināja, ka, lai saņemtu „sociālās priekšrocības”, tiesībām uz šādu priekšrocību ir jābūt 
būtiski saistītām ar tās saņēmēju objektīvo darba ņēmēju statusu. Sk. EKT 1997. gada 27. novembra spriedums 
lietā C-57/96 Meints / Ministère du Travail, Recueil, I-6.689. lpp. un turpmākās lpp. Pamatojuma punkti Nr. 39–
41.
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8. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2005. gada 20. maijā

Izmantojot šo paziņojumu, Komisija vēlas informēt Eiropas Parlamentu par to pasākumu 
rezultātiem, kas veikti kopš pēdējā paziņojuma, lai sniegtu atbildi uz lūgumrakstu, ko
iesniegusi minētā asociācija un kas attiecas uz iespējamo diskrimināciju pilsonības dēļ saistībā 
ar vecuma pensijām, par kurām ir atbildīga Gibraltāra valdība.

Komisijas dienesti vispirms vēlas atgādināt, ka attiecīgais lūgumraksts jo īpaši attiecās uz to
pabalstu, kas piešķirts daļai Gibraltāra iedzīvotāju, proti, mājsaimniecības izdevumu pabalstu
(Household Cost Allowance jeb HCA). Konkrētajā gadījumā tas nozīmēja noteikt, vai šī no 
iemaksām neatkarīgā pabalsta piešķiršana nenozīmētu netiešu vecuma pensiju indeksāciju, 
kas būtu Kopienas tiesību pārkāpums.

Ir arī jāatgādina, ka HCA mērķis ir atbalstīt atsevišķas personu kategorijas, kurām jānomaksā 
mājsaimniecības izdevumi; šī pabalsta pamatā nav neviens juridisks vai administratīvs 
instruments. Turklāt runa ir par tādu pabalstu, kura pārvaldība un piešķirtie līdzekļi ir saistīti 
ar privātu labdarības organizāciju Community Care Limited. Tomēr, veidlapa, ko 
potenciālajiem HCA pabalsta saņēmējiem jāaizpilda, lai iesniegtu pieprasījumu, ietver divas 
priekšnosacījuma prasības: dzīvesvieta Gibraltārā un sociālā nodrošinājuma pensijas saņēmēja 
statuss. Ņemot vērā, ka šis piešķirtais pabalsts bijušajiem darba ņēmējiem, kuri kļuvuši par 
pensionāriem, varētu būt „sociālā priekšrocība, kas saistīta ar darba ņēmēja kvalifikāciju” 
Regulas (EEK) 1612/68 7. panta 2. punkta nozīmē, kas paredz, ka migrējošs darba ņēmējs un 
viņa ģimene saņem tādas pašas sociālās priekšrocības, kā attiecīgās valsts darba ņēmēji,1

Komisija ir nosūtījusi brīdinājuma vēstuli Apvienotās Karalistes iestādēm, lai iepazītos ar 
konkrētiem šo iestāžu apsvērumiem šajā jautājumā.

Pamatojoties uz minēto informāciju, Komisijas dienesti noteikti informēs Eiropas Parlamenta 
Lūgumrakstu komiteju par turpmākajiem pasākumiem šajā lietā.

9. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. februārī

Ir arī jāatgādina, ka HCA mērķis ir atbalstīt atsevišķas personu kategorijas, kurām jānomaksā 
mājsaimniecības izdevumi; šī pabalsta pamatā nav neviens juridisks vai administratīvs 
instruments. Turklāt runa ir par tādu pabalstu, kura pārvaldība un piešķirtie līdzekļi ir saistīti 
ar privātu labdarības organizāciju Community Care Limited. Tomēr, veidlapa, ko 
potenciālajiem HCA pabalsta saņēmējiem jāaizpilda, lai iesniegtu pieprasījumu, ietver divas 
priekšnosacījuma prasības: dzīvesvieta Gibraltārā un sociālā nodrošinājuma pensijas saņēmēja 
statuss. Tieši pēdējais aspekts Komisijas dienestiem lika pārbaudīt, vai šis piešķirtais pabalsts 
bijušajiem darba ņēmējiem, kuri kļuvuši par pensionāriem, nav „sociālā priekšrocība, kas 
saistīta ar darba ņēmēja kvalifikāciju” Regulas (EEK) 1612/68 7. panta 2. punkta nozīmē, kas 
paredz, ka migrējošs darba ņēmējs un viņa ģimene saņem tādas pašas sociālās priekšrocības, 
kā attiecīgās valsts darba ņēmēji.2 Tāpēc Komisija nosūtījusi brīdinājuma vēstuli Apvienotās 

  
1 Šādā saistībā Tiesa atgādināja, ka, lai saņemtu „sociālās priekšrocības”, tiesībām uz šādu priekšrocību ir jābūt 
būtiski saistītām ar tās saņēmēju objektīvo darba ņēmēju statusu. Sk. EKT 1997. gada 27. novembra spriedums 
lietā C-57/96 Meints / Ministère du Travail, Recueil, I-6.689. lpp. un turpmākās lpp. Pamatojuma punkti Nr. 39–
41.
2 Šādā saistībā Tiesa atgādināja, ka, lai saņemtu „sociālās priekšrocības”, tiesībām uz šādu priekšrocību ir jābūt 
būtiski saistītām ar tās saņēmēju objektīvo darba ņēmēju statusu. Sk. EKT 1997. gada 27. novembra spriedums 
lietā C-57/96 Meints / Ministère du Travail, Recueil, I-6.689. lpp. un turpmākās lpp. Pamatojuma punkti Nr. 39–
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Karalistes iestādēm, lai iepazītos ar konkrētiem šo iestāžu apsvērumiem šajā jautājumā.

Apvienotās Karalistes iestādes atbildēja uz šo pieprasījumu, informējot par saviem 
apsvērumiem un argumentiem. Šī informācija pamudināja Komisijas dienestus pieprasīt 
lūgumraksta iesniedzēja asociācijai papildu informāciju par šo lietu.

Komisijas dienesti vēlas atgādināt, ka tas nekādā veidā neierobežo šajā lietā pieņemtā galīgā 
lēmuma nozīmi, jo pieprasītā informācija bija lietderīga kā atbalsts šī uzdevuma izpildē.

Pamatojoties uz minēto informāciju, Komisijas dienesti noteikti informēs Eiropas Parlamenta 
Lūgumrakstu komiteju par turpmākajiem pasākumiem šajā lietā.

10. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 25. janvārī 

Komisijas savāktā informācija pierādīja lūgumraksta ierobežotību tādā ziņā, ka būtiski 
samazinājās to personu skaits, kas izmantojušas brīvas pārvietošanās tiesības. Šīs informācijas 
analīze parādīja, ka lielākā daļa lūgumraksta iesniedzēju nav izmantojuši darba ņēmēju brīvas 
pārvietošanās tiesības, jo šie noteikumi šajā laika periodā Spānijā netika piemēroti.

Lielākā daļa attiecīgo personu pārtrauca veikt savas sociālā nodrošinājuma iemaksas 
1969. gadā pēc tam, kad tika slēgta sauszemes robeža starp Gibraltāru un Spāniju. Šādā 
situācijā ir jāatgādina, ka Spānija kļuva par Eiropas Kopienu dalībvalsti tikai 1986. gadā, un 
pārejas periods attiecībā uz darba ņēmēju brīvu pārvietošanos beidzās tikai 1992. gadā. Tādēļ 
migrējošo darba ņēmēju kvalifikācija Kopienas noteikumu nozīmē nav piemērojama 
lielākajai daļai šo personu.

No otras puses, pagājušā gada 18. septembrī trīspusējās sarunas starp Apvienotās Karalistes, 
Spānijas un Gibraltāra valdībām noslēdzās, panākot vienošanos šajā lietā par bijušo darba 
ņēmēju vecuma pensijām. Saskaņā ar šo vienošanos 2007. gadā tiks izveidots jauns pensiju 
fonds, lai aizstātu pašreizējo sistēmu. Pašreizējie pensionāri tiks aicināti pievienoties jaunajam 
fondam, kas veiks:

o no vienas puses, Gibraltāra Sociālās apdrošināšanas fonda (GSIF) iepriekšējo summu 
maksājumus līdz tādai summai, kas atbilst starp 1969. un 2007. gadu veiktajai 
indeksācijai. Kā pilns maksājums (lump sum) tā ir maksājama divos posmos – pirmā 
2007. gada aprīlī, bet otrā – 2008. gada aprīlī.1

o no otras puses, jauno, patlaban indeksēto, vecuma pensiju maksājumus.

Pat ja vienošanās oficiāli neparedz risināt prioritāro mājsaimniecības izdevumu pabalsta
problēmu, šim risinājumam, kuru atzinīgi vērtē Komisijas dienesti un par kuru tos 
informējušas iesaistītās puses, principā ir jāatbilst Gibraltāra bijušo darba ņēmēju cerībām, ja 
tiks izskatīti kontroles noteikumi, kurus piemēros vienošanās izpildē.

    
41.
1 Vidējā summa, par kuru ir runa, ir 6 200 eiro.
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