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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 586/3002, imressqa mis-Sur Manuel Garcia Bado, ta’ nazzjonalità Spanjola, 
f’isem l-« Asociación Nacional Linense de Pensionistas Ex-trabajadores de Gibraltar », 
dwar in-nuqqas fiż-żieda fil-pensjoni tal-pensjonanti Spanjoli li ħadmu f’Ġibiltà

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni, u li huwa ċ-Chairman ta’ l-assoċjazzjoni msemmija hawn fuq, qed 
jipprotesta kontra n-nuqqas ta’ żieda fil-pensjoni tal-pensjonanti spanjoli li ħadmu f’Ġibiltà li 
jmur lura sas-sena 1990. Barra minn hekk huwa jafferma li l-pensjoni mogħtija lill-
pensjonanti li joqogħdu f’Ġibiltà hija ogħla minn dik mogħtija lill-pensjonanti li joqogħdu fi 
Spanja minkejja s-somom sottoskritti u l-perijodi ta’ ħidma identiċi. Huwa jidhirlu li dawn iċ-
ċirkustanzi jmorru kontra l-arranġamenti ta’ l-Artikolu 34, paragrafi 1 u 2, tal-Karta ta’ l-
Unjoni Ewropea dwar id-drittijiet fundamentali kif ukoll l-atti legali u komunitarji li 
għandhom x’jaqsmu  ma’ l-applikazzjoni tar-reġimi ta’ sigurtà soċjali u jitlob lill-Parlament 
Ewropew sabiex jieħu xi miżuri bl-iskop li l-arranġamenti kkonċernati jiġu rrispettati u l-
pensjonijiet jiġu rregolati b’mod retroattiv lura sas-sena 1990.   

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Diċembru 2001. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna sabiex 
tipprovdi xi informazzjoni (artiklu 192, paragrafu 4, tar-regolament).

3. Tweġiba temporanja tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Frar 2002

Dak li ressaq il-petizzjoni, u li huwa ċ-Chairman ta’ l-assoċjazzjoni msemmija hawn fuq, qed 
jilmenta dwar il-problemi li jiltaqgħu magħhom bosta ex-ħaddiema ta’ Ġibiltà minħabba l-
assenza, lura mis-sena 1990, ta’ awment fil-pensjoni tal-pensjonanti spanjoli li ħadmu 
f’Ġibiltà. 

Barra minn hekk huwa jafferma li l-pensjoni mogħtija lill-pensjonanti li joqgħodu f’Ġibiltà 
hija superjuri għal dik mogħtija lill-pensjonanti li joqgħodu fi Spanja minkejja s-somom  
sottoskritti u l-perijodi ta’ ħidma identiċi.
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Is-servizzi tal-Kummissjoni jafu b’din il-problematika fil-kawża u bħalissa qed jeżaminaw il-
problema skond il-liġi komunitarja, b’mod aktar partikulari skond il-prinċipju ta’ ugwaljanza 
fit-trattament ippreżentat fl-art. 3 tar-Regolament nru. 1408/71 u l-artiklu 10 tiegħu li jqajjem 
il-klawsoli ta’ residenza għall-ħlas u l-kalkolu tal-pensjonijiet.

Bl-iskop li wieħed ikun jista’ jeżamina l-ilment, is-servizzi tal-Kummissjoni talbu lill-
awtoritajiet britanniċi sabiex jibagħtulhom xi informazzjoni ddettaljata dwar is-sistema ta’ 
rivalutazzjoni tal-pensjonijiet f’Ġibiltà kif ukoll il-fehma tagħhom dwar il-kompatibilità bejn 
din is-sistema u l-liġi komunitarja.

Il-Kummissjoni mhux sa tonqos milli tinforma lill-Parlament Ewropew dwar il-ġejjieni li sa 
jingħata lill-petizzjoni.

4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Mejju 2002

Dak li ressaq il-petizzjoni, u li huwa ċ-Chairman ta’ l-assoċjazzjoni msemmija hawn fuq, qed 
jilmenta mill-problemi li jiltaqgħu magħhom bosta ex-ħaddiema ta’ Ġibiltà minħabba fin-
nuqqas li jmur lura sas-sena 1990, ta’ żieda fil-pensjoni tal-pensjonanti Spanjoli li ħadmu 
f’Ġibiltà. Barra minn hekk huwa jafferma li l-pensjoni mogħtija lill-pensjonanti li joqogħdu 
f’Ġibiltà hija ogħla minn dik mogħtija lill-pensjonanti li joqogħdu fi Spanja minkejja s-
somom sottoskritti u l-perijodi ta’ ħidma identiċi.

Bl-iskop li wieħed ikun jista’ jeżamina l-ilment, is-servizzi tal-Kummissjoni talbu lill-
awtoritajiet Britanniċi sabiex jibagħtulhom xi informazzjoni ddettaljata dwar is-sistema ta’ 
rivalutazzjoni tal-pensjonijiet f’Ġibiltà.

Mill-informazzjoni pprovduta lill-Kummissjoni jirriżulta li l-Fondi antiki tal-pensjonijiet ta’ 
Ġibiltà – SIF ġew illikwidati fl-aħħar tas-sena 1993.
Il-ħlasijiet ta’ pensjonijiet lill-benefiċjarji kollha ta’ l-SIF baqgħu fissi ma’ tariffi mħallsa fil-
31.12.1993, mingħajr l-ebda indiċjar annwali ta’ pensjonijiet.

Mid-dehra jidher li, għall-pensjonanti SIF li joqogħdu f’Ġibiltà, jekk l-introjtu tagħhom jaqa’ 
taħt ċertu total, huma jkollhom dritt għal għajnuna soċjali.

L-għajnuna soċjali ma tidħolx fil-qasam ta’ applikazzjoni tar-Regolament nru. 1408/71 u  
benefiċji ta’ dan it-tip issoltu jiġu mħallsa fl-Istat fejn joqogħdu filwaqt li m’humiex 
esportabbli. 

Sabiex wieħed jivverifika kienx hemm diskriminazzjoni fuq livell ta’ nazzjonalità u kienx 
hemm xi ksur ta’ liġijiet ful livell tal-liġi komunitarja, is-servizzi tal-Kummissjoni talbu lill-
Assoċjazzjoni APEG iġġib magħha xi dettalji preċiżi dwar l-awmenti fit-total ta’ dawn il-
pensjonijiet li ġew revalorizzati u mħallsa lir-residenti ta’ Ġibiltà.

Il-Kummissjoni mhux sa tonqos milli tinforma lill-Parlament Ewropew dwar il-ġejjieni 
mogħti lill-petizzjoni.

5. Tweġiba komplimentari tal-Kummissjoni, milqugħa fit-12 ta’ Diċembru 2002
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Sabiex wieħed jivverifika kienx hemm diskriminazzjoni fuq livell ta’ nazzjonalità u kienx 
hemm xi ksur ta’ liġijiet fuq livell tal-liġi komunitarja, is-servizzi tal-Kummissjoni talbu lill-
Assoċjazzjoni APEG iġġib magħha xi dettalji preċiżi dwar iż-żidiet fit-total ta’ dawn il-
pensjonijiet li ġew rivalutati u mħallsa lir-residenti ta’ Ġibiltà.

Sadattant, is-servizzi tal-Kummissjoni kellhom skambju ta’ fehmiet tekniċi flimkien ma’ 
delegazzjoni magħmula minn membri ta’ l-Uffiċju ta’ Rapprezentazzjoni ta’ la Linea de la 
Concepcion ġewwa Brussell u ma’ dak li qed iressaq il-petizzjoni nnifsu dwar il-problemi fil-
pensjonijiet ta’ l-ex-ħaddiema spanjoli f’Ġibiltà. Id-delegazzjoni ddikjarat li għandha mnejn 
tipprovdi xi informazzjoni komplimentari, u b’mod partikulari, fajl elaborat minn kabinett ta’ 
avukati. 

Il-Kummissjoni mhux sa tonqos milli tinforma lill-Parlament Ewropew bil-ġejjieni mogħti lil 
dan il-fajl.

6. Konferma bil-miktub ta’ l-informazzjoni mogħtija bil-fomm mill-Kummissjoni waqt il-
laqgħa ta’ l-20 ta’ Frar 2003 li matulha ngħalaq l-eżami tal-petizzjoni, milqugħa fit-13 ta’ 
Marzu 2003. 

 
Permezz ta’ dan l-avviż, il-Kummissjoni bi ħsiebha tinforma lill-Parlament Ewropew bir-
riżultat tal-passi meħuda bl-iskop li tagħti tweġiba għall-mistoqsijiet imwassla lill-każ 
ippreżentat mill-assoċjazzjoni msemmija hawn fuq u dwar każ meqjus bħala wieħed 
diskriminatorju fejn għandha x’taqsam il-pensjoni minħabba fin-nazzjonalità.  

Ta’ min wieħed ifakkar li l-problema msemmija tikkonċerna n-nuqqas ta’ rivalutazzjoni jew 
ta’ indiċjar ta’ pensjonijiet ta’ rtirar min-naħa tal-Gvern ta’ Ġibiltà. 

Jeħtieġ wieħed ifakkar li l-Gibraltar Social Insurance Fund (GSIF), organiżmu maħluq mill-
Gvern ta’ Ġibiltà għall-ħlas tal-pensjonijiet ta’ rtirar tal-ħaddiema ta’ Ġibiltà, falla fl-1993, 
bil-Gvern Britanniku jassigura l-ħlas tal-pensjonijiet minn dak inhar ’l hawn, huwa u jiffriża l-
ammonti li jridu jitħallsu. Din il-friża tapplika għal kull ħaddiem irtirat, mingħajr ma jingħata 
kas tan-nazzjonalità tiegħu, skond il-liġi komunitarja.     

Jaqblilna ukoll li wieħed ifakkar li l-liġi komunitarja twaqqaf fir-regolamenti (KEE) 1408/71 
u 574/72 koordinazzjoni tas-sistemi differenti ta’ sigurà soċjali ta’ l-Istati Membri biss sabiex 
toffri ħarsien soċjali lill-persuni li jivjaġġaw fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Aħna u nżommu dan 
f’moħħna, jibqgħu kompetenti l-Istati Membri biss sabiex jiddeterminaw il-kondizzjonijiet ta’ 
ftuħ u ta’ ammissjoni tal-benefiċċji ngħatat b’rispett tal-liġi komunitarja u, b’mod partikulari, 
tal-prinċipju ta’ non-diskriminazzjoni.    

B’mod aktar preċiż, dawn il-mistoqsijiet jimmiraw għan-natura ġuridika ta’ żewġ benefiċji 
allokati mill-Gvern ta’ Ġibiltà, jiġifieri, l-Elderly Persons Allowance (ELA)  u l-Household 
Cost Allowance (HCA). F’dan il-każ, jeħtieġ jiġi ddeterminat jekk l-eżistenza u l-għotja ta’ 
dawn iż-żewġ benefiċċji ta’ tip non-kontributorju jikkontribwux mezz divertenti ta’ indiċjar 
ta’ pensjonijiet ta’ rtirar bi vjolazzjoni tal-liġi komunitarja billi tiġi imposta kondizzjoni ta’ 
residenza għall-benefiċjarju.   

Bit-tagħrif miġbur mill-awtoritajiet Britanniċi, wieħed jista’ jiddeduċi li sew wieħed kemm l-
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ieħor jagħmlu man-natura tagħhom ta’ l-għajnuna soċjali u jsibu rwieħhom, 
konsegwentement, barra mill-qasam ta’ l-assigurazzjoni soċjali u minn hemm, mir-
regolamenti komunitarji. 

Infatti, l-EPA tagħmel ma’ organizzazzjoni privata u tal-karità, il-Community Care Limited, li 
tqassam fondi ġejjin mill-Gvern ta’ Ġibiltà skond dawn il-kondizzjonijiet li ġejjin: hija tgħin 
lill-persuni ta’ 65 sena jew aktar, residenti ta’ Ġibiltà, li jkunu għexu f’Ġibiltà għal mill-inqas 
10 snin tul dawn l-aħħar 20 sena u ma jkunux benefiċjarji ta’ pensjoni  kontributorja ta’ rtirar 
jew ta’ għajnuna soċjali oħra li tkun taqbeż it-total ta’ l-EPA. Skond l-awtoritajiet Britanniċi, 
dan il-benefiċċju qed jgħib u bħalissa huma ftit mijiet dawk il-persuni li jgawdu minnu.  

Dwar il-HCA, hija qiegħda hemm biex tgħin lil ċerti persuni anzjani jlaħħqu mal-ħlasijiet  ta’ 
provvisti interni tagħhom, dejjem skond kriterju ta’ eliġibilità bbażat fuq ir-residenza u l-
introjtu. Bl-istess mod it-treġija tagħha tagħmel mal-Community Care Limited.

Minn dak li għidna, wieħed jista’ jiddeduċi li ż-żewġ benefiċċji msemmija jagħmlu ma’ l-
għajnuna soċjali, sew min-naħa tan-natura ġuridika tagħhom kemm minn  tal-kriterju ta’ 
eliġibilità tagħhom. F’dan is-sens, l-ebda diskriminazzjoni bbażata fuq in-nazzjonalità ma 
tista’ titqies li saret. Barra minn hekk, jeħtieġ naffermaw li l-għajnuna soċjali taqa’ ’l barra 
mill-qasam ta’ applikazzjoni tar-regolamenti komunitarji, kif dawn ta’ l-aħħar jidhru b’mod 
ċar ħafna fl-artiklu 4.4 tar-Regolament (KEE) 1408/71. 

Madankollu, u bl-iskop li tiġi assigurata verifika finali relatata man-natura ġuridika ta’ l-EPA, 
is-servizzi tal-Kummissjoni reġgħu ikkuntattjaw lill-awtoritajiet Britanniċi sabiex isiru jafu 
teżistix bażi legali jew xi kriterji jew parametri li jitfgħu dawl fuq il-konċessjoni ta’ dan il-
benefiċċju. 

Dwar il-pensjonijiet ta’ rtirar kontributorji, il-Kummissjoni ma’ abbozzatx, u anqas l-
assoċjazzjoni tal-petizzjonijiet ma ġabet magħha l-prova ta’ l-eżistenza ta’ diskriminazzjoni 
bbażata fuq in-nazzjonalità tal-ħaddiema. Infatti, il-benefiċċji huma ffriżati sew għall-
ħaddiema anzjani ta’ Ġibiltà  ta’ nisel Britanniku kif ukoll ta’ dak Spanjol.

Minn dak kollu li għidna, il-Kummisjoni mhux sa tonqos milli tinforma lill-Parlament 
Ewropew dwar il-ġejjieni tat-talba tiegħu indirizzata lill-awtoritajiet Britanniċi fuq l-eżistenza 
eventwali ta’ kriterji ta’ eliġibilità għall-EPA.

7. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Lulju 2004

B’dan l-avviż, il-Kummissjoni tixtieq tgħarraf lill-Parlament Ewropew bil-passi meħuda 
sabiex twassal tweġiba lil din il-petizzjoni ppreżentata mill-assoċjazzjoni msemmija hawn fuq 
u dwar każ meqjus bħala wieħed diskriminatorju minħabba fin-nazzjonalità fil-qafas tal-
pensjonijiet ta’ rtirar li jiddipendi mill-Gvern ta’ Ġibiltà.

Din il-petizzjoni tippreżenta żewġ sezzjonijiet: min-naħa waħda l-pensjonijiet ta’ rtirar 
kontributorji, u min-naħa l-oħra żewġ benefiċċji allokati lir-residenti ta’ Ġibiltà. 

1.   Billi huma pensjonijiet ta’ rtirar kontributorji, is-servizzi tal-Kummissjoni ma osservaw 
l-ebda diskriminazzjoni bbażata fuq in-nazzjonalità tal-ħaddiema. Infatti, innotaw li 
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dawn il-benefiċċji huma ffriżati sew għall-ħaddiema anzjani f’Ġibiltà ta’ nisel 
Britanniku kemm ta’ dak Spanjol skond il-valur ta’ l-1993, id-data tal-likwidazzjoni tal-
Gibraltar Social Insurance Fund (GSIF) l-antik. F’dan il-każ, jeħtieġ infakkru li huwa 
b’riħet l-intervent tal-Kummissjoni Amministrattiva għas-Sigurtà Socjali tal-Ħaddiema 
msifrin li ntlaħqet soluzzjoni sabiex ikun assigurat il-ħlas tal-pensjonijiet mill-
likwidazzjoni tal-GSIF ’l  hawn. 

2.  B’mod aktar partikulari din il-petizzjoni mmirat lejn żewġ benefiċċji allokati lil ċerti 
residenti ta’ Ġibiltà, jiġifieri, l-Elderly Persons Allowance (EPA) u l-Household Cost 
Allowance (HCA). F’dan il-każ, kellu jiġi ddeterminat jekk il-konċessjoni ta’ dawn iż-
żewġ benefiċċji ta’ tip mhux-kontributorju jikkostitwux mezz divertenti ta’ indiċjar tal-
pensjonijiet ta’ rtirar bi vjolazzjoni tal-liġi komunitarja. Is-servizzi tal-Kummissjoni 
indirizzaw bosta drabi lill-awtoritajiet Britanniċi sabiex jiġbru xi informazzjoni aktar 
iddettaljata dwar dawn iż-żewġ benefiċċji. Ir-riżultat ta’ dawn l-investigazzjonijiet 
ikkonferma l-biċċa l-kbira ta’ l-analiżi li kienet diġà tressqet waqt l-avviżi preċedenti 
dwar in-natura ġuridika taż-żewġ benefiċċji fil-kawża. Madankollu, ikun jixraq li 
nippreċiżaw dan li ġej:     

• L-EPA, imwaqqfa fl-1973, tistrieħ fuq arranġamenti amministrattivi – u mhux fuq xi 
testi leġiżlattivi – u ma tistax tkun ta’ ġid għal dawk li għandhom pensjoni kontributorja 
jew ta’ għajnuna soċjali li taqbeż it-total tagħha. F’dan is-sens, dan il-benefiċċju 
minħabba fin-natura u l-kriterji ta’ attribwiti lilu, donnu jagħmel ma’ l-għajnuna soċjali 
u mhux mas-sigurtà soċjali fis-sens tar-regolament (KEE) 1408/71.1 Għal din ir-raġuni, 
huwa eskluż mill-qasam ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-regolament. 

• Għal dak li għandu x’jaqsam ma’ l-HCA – li l-skop tagħha huwa li tgħin ċerti kategoriji 
ta’ persuni sabiex jaffaċjaw xi spejjeż domestiċi – skond l-informazzjoni pprovduta 
mill-awtoritajiet Britanniċi, m’hija bbażata fuq l-ebda strument legali jew arranġament 
amministrattiv. Barra minn hekk, dan huwa benefiċċju li fih it-treġija u l-fondi allokati 
ġejjin minn organizzazzjoni privata u ta’ karità, il-Community Care Limited. Dan 
għandu jwassal, skond l-awtoritajiet Britanniċi, għall-istess analiżi ġuridika konkluża 
għall-EPA.  

Madankollu, il-formola li trid timtela mill-benefiċjarji potenzjali ta’ l-HCA sabiex issir l-ordni 
għandha żewġ ħtiġijiet preliminari: ir-residenza f’Ġibiltà u l-istatus ta’ benefiċjarju ta’ 
pensjoni ta’ sigurtà soċjali. B’mod partikulari huwa dan l-aħħar element li jqajjem il-
mistoqsija sabiex wieħed isir jaf jekk dan il-benefiċċju allokat lill-ħaddiema anzjani 
pensjonanti hux “vantaġġ soċjali mgħaqqad mal-kwalità tal-ħaddiem” fis-sens ta’ l-artiklu 7 
tar-Regolament (KEE) 1612/68, li jiddikjara li l-ħaddiem imsiefer u l-familja tiegħu 
jibbenifikaw mill-istess vantaġġi soċjali tal-ħaddiema nazzjonali.2 Il-possibilità li tiġi 
stabbilita għaqda bejn il-kwalità ta’ ħaddiema tal-persuni rrappreżentati mill-assoċjazzjoni tal-

  
1 L-Artikolu 4.4 tar-Regolament (KEE) 1408/71, ta’ l-14 ta’ Ġunju 1971, dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-
siġurtà soċjali għall-persuni impjegati u l-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità.
2 F’dan is-sens, il-Qorti tal-Ġustizzja fakkret li sabiex wieħed jibbenifika mill-“vantaġġi soċjali”, id-dritt għall-
benefiċju għandu jkun mgħaqqad b’mod intrinsiku mal-kwalità objettiva ta’ ħaddiema tal-benefiċjarji. Cf. 
Ġudizzju tal-CJCE-C-57/96, tas-27 ta’ Novembru 1997, fil-kwistjoni, “Meints / Ministère du Travail”, Rec. 
1997, pp. I-6.689 u ss. Paragrafi nru. 39-41.
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petizzjonijiet fis-sens tar-Regolament (KEE) 1612/68 u tal-ġurisprudenza tal-CJCE u  l-għotja 
ta’ dan il-benefiċċju tikkostitwixxi wieħed mill-elementi muftieħ f’din il-kwistjoni; huwa 
għalhekk li s-servizzi tal-Kummissjoni reġgħu indirizzaw lill-awtoritajiet Britanniċi sabiex 
isiru jafu l-osservazzjonijiet tagħhom dwar dan il-punt preċiż.

Minn dak li għidna, is-servizzi tal-Kummissjoni m’humiex sa jonqsu milli jinfurmaw lill-
Kummissjoni għall-petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar il-ġejjieni tal-passi 

8. Tweġiba komplimentari tal-Kummissjoni, milqugħa fl-20 ta’ Mejju 2005

B’dan l-avviż, il-Kummissjoni tixtieq tinforma lill-Parlament Ewropew bil-passi meħuda 
mill-aħħar avviż ’l hawn sabiex twassal tweġiba lil din il-petizzjoni ppreżentata mill-
assoċjazzjoni msemmija hawn fuq u dwar każ meqjus bħala wieħed diskriminatorju minħabba 
fin-nazzjonalità fil-qafas tal-pensjonijiet ta’ l-irtirar dipendenti mill-Gvern ta’ Ġibiltà.

L-ewwelnett is-servizzi tal-Kummissjoni jixtiequ jfakkru li din il-petizzjoni b’mod aktar 
partikulari mmirat lejn benefiċċju allokat lil ċerti residenti ta’ Ġibiltà, jiġifieri, il-Houeshold 
Cost Allowance (HCA). F’dan il-każ, kien jeħtieġ jiġi ddeterminat jekk il-konċessjoni ta’ dan 
il-benefiċju ta’ tip mhux kontributorju tikkostitwix mezz ta’ indiċjar tal-pensjonijiet ta’ rtirar 
bi ksur tal-liġi komunitarja.

Ikun xieraq ukoll li wieħed ifakkar li l-għan ta’ l-HCA huwa li tgħin ċerti kategoriji ta’ nies 
ilaħħqu ma’ xi spejjeż domestiċi; m’hija bbażata fuq l-ebda strument legali jew 
amministrattiv. Barra minn hekk, dan huwa benefiċċju li fih it-treġija u l-fondi allokati ġejjin 
minn organizzazzjoni ta’ karità u privata, il-Community Care Limited. Madankollu, il-formola 
li trid timtela mill-benefiċjarji potenzjali ta’ l-HCA sabiex issir l-ordni għandha żewġ ħtiġijiet 
preliminari: ir-residenza f’Ġibiltà u l-istatus ta’ benefiċjarju ta’ pensjoni ta’ sigurtà soċjali. 
Hija u żżomm f’moħħha li dan il-benefiċċju allokat lill-ħaddiema anzjani pensjonanti għandu 
mnejn jikkostitwixxi “vantaġġ soċjali mgħaqqad mal-kwalità tal-ħaddiem” fis-sens ta’ l-
Artikolu 7.2 tar-Regolament (KEE) 1612/68, li jiddikjara li l-ħaddiem imsiefer u l-familja 
tiegħu jibbenifikaw mill-istess vantaġġi soċjali tal-ħaddiema nazzjonali1, il-Kummissjoni 
bagħtet ittra ta’ twissija lill-awtoritajiet Britanniċi sabiex issir taf l-osservazzjoni tagħhom 
dwar dan il-punt preċiż. 1

Minn dak li għidna, is-servizzi tal-Kummissjoni m’humiex sa jonqsu milli jinfurmaw lill-
kummissjoni għall-petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar il-ġejjieni ta’ din il-kwistjoni.

9. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Frar 2006

Ta’ min wieħed ifakkar ukoll li l-għan ta’ l-HCA huwa li tgħin ċerti kategoriji ta’ nies  ilaħħqu 
ma’ xi spejjeż domestiċi; m’hija bbażata fuq l-ebda strument legali jew amministrattiv. Barra 
minn hekk, dan huwa benefiċju li fih it-treġija u l-fondi allokati ġejjin minn organizzazzjoni 
ta’ karità u privata, il-Community Care Limited. Madankollu, il-formola li trid timtela mill-
benefiċjarji potenzjali ta’ l-HCA sabiex issir l-ordni għandha żewġ ħtiġijiet preliminari: ir-
residenza f’Ġibiltà u l-istatus ta’ benefiċjarju ta’ pensjoni ta’ sigurtà soċjali. Huwa dan l-aħħar 

  
1  F’dan is-sens, il-Qorti tal-Ġustizzja fakkret li sabiex wieħed jibbenifika mill-“vantaġġi soċjali ”, id-dritt għall-
benefiċċju għandu jkun mgħaqqad b’mod intrinsiku mal-kwalità objettiva ta’ ħaddiema tal-benefiċjarji. Cf. 
Ġudizzju tal-CJCE-C-57/96, tas-27 ta’ Novembru, fil-kwistjoni, “Meints / Ministère du Travail”, Rec. 1997, pp. 
I-6.689 u ss. Paragrafi nru. 39-41. 
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element li wassal lis-servizzi sabiex jeżaminaw jekk dan il-benefiċċju allokat lill-ħaddiema 
anzjani pensjonanti għandu mnejn jikkostitwix “vantaġġ soċjali mgħaqqad mal-kwalità tal-
ħaddiem” fis-sens ta’ l-artiklu 7.2 tar-Regolament (KEE) 1612/68, li jiddikjara li l-ħaddiem 
imsiefer u l-familja tiegħu jibbenifikaw mill-istess vantaġġi soċjali tal-ħaddiema nazzjonali2. 
Huwa ghalhekk li l-Kummissjoni kienet bagħtet ittra ta’ twissija lill-awtoritajiet Britanniċi 
sabiex issir taf l-osservazzjoni tagħhom dwar dan il-punt preċiż. 

L-awtoritajiet Britanniċi wieġbu għal din it-twissija billi ressqu l-osservazzjonijiet u l-
argumenti tagħhom. Dawn ta’ l-aħħar wasslu lis-servizzi tal-Kummissjoni sabiex jitolbu lill-
assoċjazzjoni tal-petizzjonijiet għal xi informazzjoni supplimentari dwar din il-kwistjoni.

Is-servizzi tal-Kummissjoni jixtiequ jfakkru li dan bl-ebda mod ma jiġġudika minn qabel is-
sens tad-deċiżjoni finali tagħha dwar din il-kwistjoni, u l-informazzjoni miġbura tiswa b’mod 
preċiż, bħala għajnuna għaliha f’din il-biċċa xogħol.

Minn dak li għidna, is-servizzi tal-Kummissjoni m’humiex sa jonqsu milli jinfurmaw lill-
kummissjoni għall-petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar il-ġejjieni ta’ din il-kwistjoni.

10. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007.

L-informazzjoni miġbura mill-Kummissjoni wriet l-impatt limitat tal-petizzjoni fis-sens li l-
għadd ta’ nies li eżercitaw id-dritt ta’ moviment ħieles kien wieħed imnaqqas bil-bosta. 
Infatti, l-analiżi ta’ din l-informazzjoni wriet li l-biċċa l-kbira ta’ dawk li ressqu petizzjoni ma 
kinux eżercitaw id-dritt ta’ moviment ħieles tal-ħaddiema, f’dak iż-żmien, bl-arranġamenti 
tiegħu li ma kinux japplikaw għal Spanja.

Il-biċċa l-kbira tan-nies li għandhom x’jaqsmu waqqfu s-somom sottoskritti tagħhom ta’ 
sigurtà soċjali fl-1969, wara l-għeluq tal-fruntiera terrestri bejn Ġibiltà u Spanja. F’dan il-
kuntest, ta’ min wieħed ifakkar li Spanja ma saritx Stat Membru tal-Komunitajiet Ewropej 
qabel l-1986 u li l-perijodi tranżitorji dwar il-moviment ħieles tal-ħaddiema skadew fl-1992. 
Għalhekk, il-kwalifikazzjoni ta’ ħaddiema msifrin fis-sens tar-regolamenti komunitarji ma 
tapplikax għall-biċċa l-kbira tagħhom.

Min-naħa l-oħra, fit-18 ta’ Settembru li għadda it-taħditiet ta’ tliet partijiet bejn il-Gvernijiet 
tar-Renju Unit, ta’ Spanja u ta’ Ġibiltà wasslu għal ftehim dwar il-fajl tal-pensjonijiet ta’ rtirar 
tal-ħaddiema anzjani. Skond dan il-ftehim,  sa jinħolqu fondi ġodda ta’ pensjonijiet fl-2007 
sabiex jieħdu l-post tas-sistema attwali. L-irtirati attwali sa jiġu msejħa sabiex jissieħbu ma’ 
dawn il-fondi ġodda li sa jwettqu: 

o min-naħa waħda, il-ħlas tas-somom b’lura tal-pensjonijiet antiki tal-Gibraltar Social 
Insurance Fund (GSIF) sa total li jikkorrispondi ma’ l-indiċjar li kellu jseħħ bejn l-
1969 u l-2007. Dan, f’għamla ta’ somma komprensiva (lump sum) sa jitħallas f’żewġ 
partijiet: l-ewwel waħda, f’April 2007 u t-tieni waħda, f’April 20081

1

  
2 F’dan is-sens, il-Qorti tal-Ġustizzja fakkret li sabiex wieħed jibbenifika mill-“vantaġġi soċjali”, id-dritt għall-
benefiċċju għandu jkun mgħaqqad b’mod intrinsiku mal-kwalità objettiva ta’ ħaddiema tal-benefiċjarji. Cf.
Ġudizzju tal-CJCE-C-57/96, tas-27 ta’ Novembru 1997, fil-kwistjoni, “Meints / Ministère du Travail”, Rec. 
1997, pp. I-6.689 u ss. Paragrafi nru. 39-41.
1It-total medju li qed nitkellmu fuqu huwa ta’  6.200€;
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o min-naħa l-oħra, il-pensjonijiet il-ġodda ta’ l-rtirar, din id-darba marbutin ma’ l-
indiċi tal-prezzijiet bl-imnut. 

Anki jekk il-ftehim ma jimmirax b’ċertezza sabiex isolvi l-problema ta’ preċedenza tal-
“household cost allowance”, din is-soluzzzjoni, li s-servizzi tal-Kummissjoni ferħanin biha u 
li saru jafu biha mill-partijiet ikkonċernati, għandha, bħala regola, tissodisfa l-istennija tal-
ħaddiema anzjani f’Ġibiltà, taħt ir-riserva ta’ l-eżami tal-metodi ta’ kontroll li sa jkunu 
applikati malli ssir l-eżekuzzjoni tal-ftehim.

    


