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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 586/2001 złożona przez Manuela Garcíę Bado (Hiszpania), w imieniu
„Asociación Nacional Linense de Pensionistas Ex-trabajadores de Gibraltar”, w sprawie 
braku podwyżek emerytur Hiszpanów, którzy byli zatrudnieni w Gibraltarze

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, przewodniczący wyżej wymienionego stowarzyszenia, protestuje 
przeciwko trwającemu od 1990 r. brakowi podwyżek emerytur byłych hiszpańskich 
pracowników zatrudnionych w Gibraltarze. Twierdzi on między innymi, że emerytury 
wypłacane osobom zamieszkującym w Gibraltarze są wyższe niż kwoty wypłacane osobom 
zamieszkującym w Hiszpanii, przy identycznych składkach i okresie zatrudnienia. W jego 
ocenie takie zjawisko jest niezgodne z przepisami zawartymi w art. 34 ust. 1 i 2 Karty praw 
podstawowych Unii oraz z wspólnotowymi aktami prawnymi dotyczącymi stosowania 
przepisów o ubezpieczeniach społecznych i składa wniosek do Parlamentu Europejskiego o 
zobowiązanie do przestrzegania wspomnianych rozporządzeń oraz wyrównania zaległych 
emerytur począwszy od 1990 r.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 12 grudnia 2001 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Wstępna odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 lutego 2002 r.

Składający petycję, przewodniczący wyżej wymienionego stowarzyszenia, skarży się na 
problem dotyczący licznych hiszpańskich emerytów, pracujących wcześniej w Gibraltarze, 
nieotrzymujących od 1990r. podwyżek emerytur.

Twierdzi on między innymi, że emerytury wypłacane osobom zamieszkującym w Gibraltarze 
są wyższe niż kwoty wypłacane osobom zamieszkującym w Hiszpanii, przy identycznych 
składkach i okresie zatrudnienia.

Służby Komisji mają świadomość istnienia poruszonego problemu i są obecnie w trakcie jego 
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badania z punktu widzenia prawa unijnego, szczególnie w aspekcie zasady równego 
traktowania, przewidzianej przez art. 3 rozporządzenia 1408/71 i zawarty w nim artykuł 10, 
znoszący klauzulę miejsca zamieszkania w odniesieniu do naliczania świadczeń.

Ponieważ skarga jest dopuszczalna do postępowania, służby Komisji zwróciły się do władz 
brytyjskich z prośbą o przekazanie szczegółowych informacji dotyczących systemu 
rewaloryzacji emerytur w Gibraltarze oraz o przedstawienie ich punktu widzenia, co do 
zgodności tego systemu z prawem unijnym.

Komisja nie omieszka poinformować Parlamentu Europejskiego o dalszym losie petycji.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 maja 2002 r.

Składający petycję, przewodniczący wyżej wymienionego stowarzyszenia, protestuje 
przeciwko brakowi podwyżek od 1990r. emerytur byłych hiszpańskich pracowników 
zatrudnionych w Gibraltarze. Twierdzi on, między innymi, że emerytury wypłacane osobom 
zamieszkującym w Gibraltarze są wyższe, niż kwoty wypłacane osobom zamieszkującym 
w Hiszpanii, przy identycznych składkach i okresie zatrudnienia.

Ponieważ skarga została uznana za dopuszczalną, służby Komisji zwróciły się do władz 
brytyjskich z prośbą o przekazanie szczegółowych informacji dotyczących systemu 
rewaloryzacji emerytur w Gibraltarze.

Z otrzymanych przez Komisję informacji wynika, że poprzedni Fundusz Emerytalny 
w Gibraltarze -SIF został zlikwidowany pod koniec 1993 r.
Wszelkie wypłaty emerytur zostały ustalone na poziomie wypłat z dnia 31.12.1993 r. wobec 
wszystkich osób objętych funduszem SIF, bez jakiejkolwiek rocznej indeksacji.

Wydaje się, że w przypadku emerytów zamieszkałych w Gibraltarze, przy spadku świadczeń 
emerytalnych poniżej pewnej kwoty, przysługuje im prawo do skorzystania z pomocy 
społecznej.
Pomoc społeczna nie wchodzi w ramy stosowania rozporządzenia 1408/71, ponieważ 
świadczenia tego rodzaju są w gestii państwa, w którym takie osoby są rezydentami i nie 
mogą być przenoszone z kraju na kraj.

Aby sprawdzić czy nie zachodzi przypadek dyskryminacji na tle narodowościowym, oraz czy 
nie zostało naruszone prawo unijne, służby Komisji zwróciły się do Stowarzyszenia ALPEG 
z wnioskiem o dostarczenie szczegółowych informacji na temat podwyższania kwot emerytur, 
które miałyby być wypłacane i rewaloryzowane rezydentom Gibraltaru.

Komisja będzie na bieżąco informować Parlament Europejski o dalszym losie petycji.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 12 grudnia 2002 r.

Aby sprawdzić czy nie zachodzi przypadek dyskryminacji na tle narodowościowym, oraz czy 
nie zostało naruszone prawo unijne, służby Komisji zwróciły się do Stowarzyszenia ALPEG 
z wnioskiem o dostarczenie szczegółowych informacji na temat podwyższania kwot emerytur, 
wypłacanych i rewaloryzowanych rezydentom Gibraltaru.
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W tym czasie służby Komisji rozpoczęły rozmowy na temat technicznych aspektów tej 
sprawy z delegacją składającą się z członków Reprezentacyjnego Biura Linea de la 
Concepcion w Brukseli oraz ze składającym petycję we własnej osobie, o problemach 
emerytowanych byłych pracowników hiszpańskich w Gibraltarze. Delegacja oświadczyła, że 
dostarczy dodatkowych informacji, w tym dokumentację przygotowaną przez kancelarię 
adwokacką.

Komisja nie omieszka poinformować Parlamentu Europejskiego o dalszym losie tej sprawy.

6. Potwierdzenie pisemne informacji ustnej przekazanej przez Komisję na posiedzeniu 
w dniu 20 lutego 2003 r., na którym zakończono rozpatrywanie petycji, otrzymane 
w dniu 13 marca 2003 r.

W komunikacie, Komisja informuje Parlament Europejski o wynikach prac powziętych 
w celu udzielenia odpowiedzi na różne pytania postawione przez wyżej wymienione 
stowarzyszenie, dotyczące podejrzenia o dyskryminację na tle narodowościowym w kwestii 
emerytur. 

Należy wspomnieć, że poruszony temat dotyczy braku rewaloryzacji lub braku indeksacji 
świadczeń emerytalnych będących zobowiązaniem rządu Gibraltaru. 

Trzeba przypomnieć, że Gibraltar Social Insurance Fund (GSIF), organizacja stworzona 
przez rząd Gibraltaru w celu regulowania płatności emerytur pracownikom zatrudnionym 
w Gibraltarze, zbankrutowała w 1993 r., a rząd Wielkiej Brytanii, zapewniający następnie 
wypłatę tych świadczeń zamroził wartość kwot do wypłaty. Zamrożenie to, zgodnie z prawem 
unijnym, odnosi do wszystkich emerytowanych pracowników, niezależnie od ich 
narodowości.

Należy również przypomnieć, że prawo unijne stanowi w rozporządzeniach (EWG) nr 408/71 
i 574/72 wyłącznie na temat koordynacji poszczególnych systemów ubezpieczeń społecznych 
państw członkowskich, w celu zapewnienia ubezpieczenia społecznego osobom 
przemieszczającym się na terenie Unii Europejskiej. W ich duchu wyłącznie państwa 
członkowskie są kompetentne, co do określenia warunków udostępniania i przyznawania 
świadczeń nadawanych w duchu unijnego prawa, czyli przestrzegając zasady 
o niedyskryminacji. 

Poruszane kwestie dotyczą szczególnie natury prawnej obu świadczeń przyznawanych przez 
rząd Gibraltaru, czyli Elderly Persons Allowance (EPA) i Household Cost Allowance (HCA). 
Chodzi o określenie czy istnienie i przyznawanie tych świadczeń z natury bezskładkowych 
nie jest środkiem obchodzącym indeksację świadczeń emerytalnych, łamiąc tym samym 
prawo unijne w związku z narzuceniem warunku posiadania uprawnień rezydenta w celu 
skorzystania z niego.

Z informacji uzyskanych od władz brytyjskich wynika, że zarówno jeden jak i drugi nosi 
charakter pomocy społecznej i tym samym nie kwalifikuje się do ubezpieczeń społecznych, 
co wyrzuca je poza nawias regulacji unijnych. 

I tak, EPA ma swoje źródło w prywatnej organizacji charytatywnej Community Care Limited, 
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która rozdziela fundusze należące do rządu Gibraltaru, według następujących warunków: są 
one nadawane osobom powyżej 65 roku życia, rezydentom Gibraltaru, którzy mieszkali 
w Gibraltarze ponad 10 lat w ciągu ostatnich 20 lat i nieotrzymujących emerytury składkowej 
czy jakiegokolwiek innego świadczenia z pomocy społecznej, przekraczającego kwotę EPA. 
Według brytyjskich władz, świadczenie to z czasem zniknie i korzysta z niego wyłącznie 
około stu osób.

Jeśli chodzi o HCA, to przeznaczone jest ono dla starszych osób i ma na celu nieść pomoc 
w sprostaniu wydatkom domowym, również opierając się na kryterium wyboru dotyczącym 
miejsca zamieszkania i dochodu. Zarządzane jest także przez Community Care Limited.

W związku z powyższym można wyciągnąć wniosek, że oba omawiane świadczenia są 
z natury opieką społeczną, zarówno w związku z ich charakterem prawnym jak 
i z stosowanym kryterium wyboru. W tym sensie, nie ma miejsca żadna dyskryminacja na tle 
narodowościowym. Dodatkowo należy stwierdzić, że opieka społeczna nie mieści się 
w ramach stosowania unijnego prawa, co jasno stwierdza art. 4 ust. 4 rozporządzenia (EWG) 
nr 1408/71.

Niemniej jednak, aby ostatecznie upewnić się co do natury prawnej EPA, służby Komisji 
zwróciły się ponownie do brytyjskich władz w celu ustalenia czy istnieje podstawa prawna 
lub kryteria czy parametry rządzące przyznawaniem tego świadczenia.

Co do składkowych świadczeń emerytalnych, to ani Komisja nie ustaliła, ani stowarzyszenie 
składające petycję nie podało dowodu na istnienie jakiejkolwiek dyskryminacji pracowników
na tle narodowościowym. Omawiane świadczenia zamrożone są dla osób zatrudnionych 
wcześniej w Gibraltarze, zarówno obywateli brytyjskich, jak i hiszpańskich. 

W odniesieniu do wymienionych kwestii, Komisja nie omieszka poinformować Parlamentu 
Europejskiego o dalszym losie wniosku złożonego do władz brytyjskich dotyczących 
ewentualnego istnienia kryteriów wyboru w ramach EPA.

7. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany dnia 6 lipca 2004 r.

W niniejszym komunikacie, Komisja pragnie poinformować Parlament Europejski o krokach 
podjętych w celu uzyskania odpowiedzi na petycję przedstawioną przez wyżej wymienione 
stowarzyszenie, dotyczącą podejrzenia o dyskryminację na tle narodowościowym w ramach 
świadczeń emerytalnych wypłacanych przez rząd Gibraltaru.

Petycja obejmuje dwa aspekty: z jednej strony emerytury składkowe, a z drugiej strony 
świadczenia nadawane rezydentom Gibraltaru.

1. Jeśli chodzi o emerytalne świadczenia składkowe, służby Komisji nie wykryły 
dyskryminacji pracowników na tle narodowościowym. Stwierdzono natomiast, że 
świadczenia te zamrożone zostały zarówno wobec byłych osób zatrudnionych 
w Gibraltarze, obywateli brytyjskich, jak i hiszpańskich w wysokości z 1993 r., czyli 
z datą rozwiązania poprzedniego Gibraltar Social Insurance Fund (GSIF). Należy tu 
zresztą przypomnieć, że to dzięki interwencji Komisji Administracyjnej do spraw 
Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących znaleziono rozwiązanie 
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gwarantujące wypłatę świadczeń po zlikwidowaniu GSIF.

2. Merytoryczna petycja odnosi się szczególnie do dwóch świadczeń przyznawanych 
niektórym rezydentom Gibraltaru, czyli Elderly Persons Allowance (EPA) oraz 
Household Cost Allowance (HCA). Chodzi o określenie, czy istnienie i przyznawanie 
tych świadczeń z natury bezskładkowych nie jest środkiem obchodzącym indeksację 
świadczeń emerytalnych, łamiąc tym samym prawo unijne w związku z narzuceniem 
obowiązku posiadania uprawnień rezydenta dla skorzystania z niego. Służby Komisji 
wielokrotnie zwracały się do władz brytyjskich w celu zebrania jak najbardziej 
szczegółowych informacji dotyczących obu tych świadczeń. Wynik postępowania 
potwierdził większą część analizy, która została sformułowana w poprzednich 
komunikatach zważając na aspekty prawne obu badanych świadczeń. Niemniej należy 
wspomnieć o następujących kwestiach: 

• EPA, założony w 1973 r., opiera się na rozwiązaniach administracyjnych, a nie na 
tekstach prawnych. Korzystać z niego mogą wyłącznie osoby, których emerytura 
składkowa lub środki z opieki społecznej nie przekraczają jego kwoty. W tym sensie, 
świadczenie te wydaje się, w duchu rozporządzenia (EWG) nr 1408/711, zarówno 
w związku z jego naturą, jak i z kryteriami przyznawania, należeć do świadczeń 
o charakterze opieki społecznej, a nie ubezpieczeń społecznych. W konsekwencji, nie 
mieści się on w ramach zastosowania wymienionego rozporządzenia.

• Jeśli chodzi o HCA, którego celem jest pomoc niektórym kategoriom osób w sprostaniu 
wydatkom gospodarstwa domowego, zgodnie z informacjami uzyskanymi od 
brytyjskiego rządu, nie opiera się on na żadnym instrumencie prawnym czy rozwiązaniu 
administracyjnym. Skądinąd mamy tu do czynienia ze świadczeniem, którego 
zarządzanie i przyznawane środki pochodzą z prywatnej organizacji charytatywnej 
Community Care Limited. Fakt ten powinien prowadzić, według władz brytyjskich, do 
podobnej konkluzji prawnej jak w przypadku EPA.

Niemniej, formularz, jaki muszą wypełnić ewentualni beneficjenci HCA, aby złożyć 
wniosek, zawiera wstępny wymóg: uprawnienia rezydenta na terenie Gibraltaru i statut 
posiadacza emerytury z ubezpieczenia społecznego. To właśnie ten ostatni element 
poddaje pod dyskusję kwestię, czy świadczenie przyznawane byłym pracownikom, 
którzy przeszli na emeryturę, nie jest „przywilejem społecznym związanym ze statusem 
pracownika” w sensie art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68, stanowiącego, że 
pracownik migrujący oraz jego rodzina korzystają z takich samych przywilejów 
społecznych jak pracownicy krajowi.2. Możliwość ustalenia związku pomiędzy statusem 
pracownika osób reprezentowanych przez składające wniosek stowarzyszenie w sensie 
rozporządzenia (EWG) nr 1612/68 oraz wykładnię CJCE (Trybunału Sprawiedliwości) 
a przydzieleniem świadczenia stanowi kluczowy element w tej sprawie. Dlatego właśnie 
służby Komisji ponownie zwróciły się do władz brytyjskich z prośbą o przedstawienie 

  
1 Artykuł 4, ust. 4 rozporządzenia (EWG) 1408/71, z dnia 14 czerwca 1971 r., w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek 
oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie.
2 W tym sensie, Trybunał Sprawiedliwości przypomniał, że aby korzystać z „przywilejów społecznych”, prawo 
do świadczenia musi być nierozerwalnie związane z obiektywnym statusem pracowników korzystających ze 
świadczenia. Patrz Orzeczenie CJCE C-57/96, z dnia 27 listopada 1997 r., w sprawie "Meints / Ministerstwo 
Pracy", Zbiór. 1997, str. I-6.689 i ss. Attendus nr 39-41.
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opinii w tym konkretnym punkcie.

Zważając na wymienione kwestie, służby Komisji nie poinformują Komisję Petycji 
Parlamentu Europejskiego o dalszym toku sprawy."

8. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 20 maja 2005 r.

W niniejszym komunikacie Komisja pragnie poinformować Parlament Europejski o krokach 
podjętych od czasu wydania ostatniego komunikatu w celu udzielenia odpowiedzi na petycję 
złożoną przez wyżej wymienione stowarzyszenie, dotyczącą domniemanego przypadku 
dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w zakresie wypłacania emerytur 
przez rząd Gibraltaru.

Służby Komisji przypominają, że przedmiotowa petycja dotyczyła w szczególności 
świadczenia przyznawanego niektórym mieszkańcom Gibraltaru, a mianowicie Household 
Cost Allowance (HCA). Chodziło o stwierdzenie, czy w opisanym przypadku przyznanie tego 
świadczenia o charakterze nieskładkowym nie stanowi okrężnego sposobu indeksacji 
świadczeń emerytalnych, stanowiąc tym samym naruszenie prawa wspólnotowego.

Należy również przypomnieć, że HCA zostało stworzone jako środek wsparcia dla 
określonych kategorii osób w pokrywaniu wydatków domowych; świadczenie to nie jest 
oparte na żadnym instrumencie prawnym czy rozwiązaniu administracyjnym. Ponadto 
zarządzanie tym świadczeniem oraz przyznawane w jego ramach środki leżą w gestii 
prywatnej organizacji charytatywnej – Community Care Limited. Tymczasem formularz, 
który osoby pragnące pobierać HCA muszą wypełnić składając wniosek, zawiera dwa 
wstępne warunki: miejsce zamieszkania w Gibraltarze oraz przynależność do systemu 
ubezpieczenia społecznego. Biorąc pod uwagę fakt, że świadczenie to, przyznawane byłym, 
emerytowanym pracownikom, mogłoby stanowić „przywilej socjalny uzależniony od rodzaju 
pracownika” w rozumieniu art. 7 ust. 2 rozporządzenia (EWG) 1612/68, zgodnie z którym 
pracownik z innego kraju oraz jego rodzina korzystają z takich samych przywilejów 
socjalnych jak pracownicy krajowi1, Komisja skierowała pismo z oficjalnym upomnieniem do 
władz brytyjskich, oczekując komentarza na przedmiotowy temat.

W odniesieniu do wymienionych kwestii służby Komisji poinformują Komisję Petycji 
Parlamentu Europejskiego o dalszym przebiegu tej sprawy.

9. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 3 lutego 2006 r.

Należy również przypomnieć, że HCA zostało stworzone jako środek wsparcia dla 
określonych kategorii osób w pokrywaniu wydatków domowych; świadczenie to nie jest 
oparte na żadnym instrumencie prawnym czy rozwiązaniu administracyjnym. Ponadto 
zarządzanie tym świadczeniem oraz przyznawane w jego ramach środki leżą w gestii 
prywatnej organizacji charytatywnej – Community Care Limited. Tymczasem formularz, 
który osoby pragnące pobierać HCA muszą wypełnić składając wniosek, zawiera dwa 
wstępne warunki: miejsce zamieszkania w Gibraltarze oraz przynależność do systemu 
ubezpieczenia społecznego. Biorąc pod uwagę fakt, że świadczenie to przyznawane byłym 

  
1 W tym kontekście Trybunał Sprawiedliwości przypomniał, że korzystanie z „przywilejów socjalnych” 
wymaga, by prawo do świadczenia było w nierozerwalny sposób związane z obiektywnie określonym rodzajem 
pracownika. Zob. Orzeczenie TSWE C-57/96 z dnia 27 listopada 1997 r., w sprawie „Meints / Ministerstwo 
Pracy", Zb. Orz. 1997, str. I-6.689 wraz z Uzasadnieniem nr 39-41.
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emerytowanym pracownikom mogłoby stanowić „przywilej socjalny uzależniony od rodzaju 
pracownika” w rozumieniu art. 7 ust. 2 rozporządzenia (EWG) 1612/68, zgodnie z którym 
pracownik z innego kraju oraz jego rodzina korzystają z takich samych przywilejów 
socjalnych jak pracownicy krajowi1, Komisja skierowała do władz brytyjskich wezwanie do 
usunięcia uchybienia, oczekując komentarza na przedmiotowy temat.

Brytyjskie władze – w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia – poinformowały 
Komisję o swoich wnioskach i argumentach w tej sprawie. Wobec powyższego służby 
Komisji ponownie zwróciły się do stowarzyszenia składającego petycję z prośbą o dodatkowe 
wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej sprawy.

Służby Komisji pragną przy tym zaznaczyć, że powyższy fakt w żaden sposób nie wpłynie na 
końcową decyzję w tej sprawie, a informacje, o które zwrócono się do przedmiotowego 
stowarzyszenia, pomóc mają jedynie w podjęciu ostatecznej decyzji.

W odniesieniu do wymienionych kwestii służby Komisji poinformują Komisję Petycji 
Parlamentu Europejskiego o dalszym przebiegu tej sprawy.

10. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

Informacje zebrane przez Komisję wskazują na ograniczony zakres petycji, jako że liczba 
osób, które korzystały z prawa do swobodnego przepływu jest niezwykle mała. Analiza tych 
informacji pokazuje bowiem, że większość składających petycję nie korzystała z prawa do 
swobodnego przepływu pracowników, ponieważ przepisy wprowadzające to prawo nie miały 
wówczas jeszcze zastosowania do Hiszpanii.

Większość zainteresowanych osób zaprzestała płacenia składek na ubezpieczenie społeczne 
w 1969 r., zaraz po zamknięciu granicy lądowej pomiędzy Gibraltarem a Hiszpanią. Należy w
tym kontekście wspomnieć, że Hiszpania stała się państwem członkowskim Wspólnot 
Europejskich dopiero w 1986 r. oraz że okresy przejściowe dotyczące swobodnego przepływu 
pracowników wygasły dopiero w 1992 r. Stąd też określenie pracownik migrujący
w rozumieniu wspólnotowych uregulowań prawnych nie dotyczy większości ze składających 
petycję.

Z drugiej zaś strony, w dniu 18 września zeszłego roku rozmowy trójstronne pomiędzy 
rządami Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Gibraltaru zakończyły się podpisaniem umowy 
w sprawie emerytur dla byłych pracowników. Według tej umowy w 2007 r. zostanie 
utworzony nowy fundusz emerytalny, który zastąpi obecny system. Obecni emeryci zostaną 
poproszeni o przystąpienie do tego funduszu, który będzie odpowiedzialny:

o po pierwsze, za wypłatę zaległych świadczeń emerytalnych z dawnego funduszu 
Gibraltar Social Insurance Fund (GSIF) aż do wyrównania do wartości po 
indeksacji, która powinna była mieć miejsce w latach od 1969 r. do 2007 r. 

  
1 W tym kontekście Trybunał Sprawiedliwości przypomniał, że korzystanie z „przywilejów socjalnych” 
wymaga, by prawo do świadczenia było w nierozerwalny sposób związane z obiektywnie określonym rodzajem 
pracownika. Zob. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości C-57/96 z dnia 27 listopada 1997 r., w sprawie „Meints 
przeciwko Ministerstwu", Zb. Orz. 1997, str. I-6.689 wraz z Uzasadnieniami nr 39-41.
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Wyrównanie przyjmie formę kwoty zryczałtowanej (lump sum) wypłacanej w dwóch 
ratach: pierwsza, w kwietniu 2007 r. i druga, w kwietniu 2008 r.1

o po drugie, za nowe emerytury, tym razem już zindeksowane.

Nawet jeśli formalnym celem tej umowy nie jest rozwiązanie priorytetowego problemu 
„household cost allowance”, to jednak służby Komisji wyrażają swoje zadowolenie z takiego 
rozwiązania, o którym zostały poinformowane przez zainteresowane strony, ponieważ 
powinno ono zasadniczo zaspokoić oczekiwania byłych pracowników zatrudnionych 
w Gibraltarze, pod warunkiem zbadania zasad kontroli stosowanych przy wykonywaniu 
umowy.

  
1 Średnia wysokość wypłaty, o której mowa wynosi 6 200 euro;


