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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia 586/2001, prezentată de Manuel García Bado, de naţionalitate spaniolă, în 
numele „Asociación Nacional Linense de Pensionistas Ex-trabajadores de Gibraltar”, 
privind nemajorarea pensiei pensionarilor spanioli care au lucrat în Gibraltar

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care este preşedinte al asociaţiei menţionate mai sus, protestează împotriva 
faptului că pensia pensionarilor spanioli care au lucrat în Gibraltar nu a mai fost majorată din  
1990. Acesta afirmă totodată că pensia vărsată pensionarilor domiciliaţi în Gibraltar este mai 
mare decât cea vărsată pensionarilor domiciliaţi în Spania, deşi cotizaţiile şi timpul de lucru 
sunt identice. El consideră că această situaţie contravine dispoziţiilor articolului 34, alineatele
(1) şi (2) din Carta drepturile fundamentale a Uniunii Europene, precum şi documentelor
legale comunitare referitoare la aplicarea legilor privind securitatea socială şi cere ca 
Parlamentul European să ia măsuri care să vizeze respectarea dispoziţiilor în cauză şi 
regularizarea pensiilor retroactiv din 1990.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 12 decembrie 2001. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul interimar al Comisiei, primit la 25 februarie 2002

Petiţionarul, care este preşedintele asociaţiei menţionate mai sus, se plânge, referitor la 
problemele cu care se confruntă numeroşi pensionari care au lucrat în Gibraltar, de faptul că 
pensia pensionarilor spanioli care au lucrat în Gibraltar nu a mai fost majorată din 1990.

Acesta afirmă totodată că pensia vărsată pensionarilor domiciliaţi în Gibraltar este mai mare
decât cea vărsată pensionarilor domiciliaţi în Spania deşi cotizaţiile şi perioadele de lucru sunt 
identice.

Serviciile Comisiei sunt la curent cu chestiunile respective şi examinează în prezent problema 
în comparaţie cu dreptul comunitar, mai exact cu principiul egalităţii de tratament menţionat 
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în articolul 3 al Regulamentului nr. 1408/71 şi al articolului 10 care suspendă clauzele privind 
reşedinţa pentru plata şi calculul pensiilor. 

Pentru a fi în măsură să examineze plângerea, serviciile Comisiei au cerut autorităţilor 
britanice să le trimită informaţii detaliate cu privire la sistemul de mărire a pensiilor în 
Gibraltar, precum şi punctul lor de vedere privind compatibilitatea acestui sistem cu dreptul 
comunitar. 

Comisia va informa neîntârziat Parlamentul European cu privire la concluziile acestei petiţii.  

4. Răspunsul complementar al Comisiei, primit la 28 mai 2002

Petiţionarul, care este preşedintele asociaţiei mai sus menţionate, se plânge, referitor la 
problemele cu care se confruntă numeroşi pensionari care au lucrat în Gibraltar, de faptul că 
pensia pensionarilor spanioli care au lucrat în Gibraltar nu a mai fost majorată din 1990. 
Acesta afirmă totodată că pensia vărsată pensionarilor domiciliaţi în Gibraltar este mai mare
decât cea vărsată pensionarilor domiciliaţi în Spania deşi cotizaţiile şi timpul de lucru sunt 
identice.

Pentru a fi în măsură să examineze plângerea, serviciile Comisiei au cerut autorităţilor 
britanice să le trimită informaţii detaliate cu privire la sistemul de mărire a pensiilor în 
Gibraltar. 

Din informaţiile furnizate Comisiei reiese că fostul Fond al pensiilor din Gibraltar - SIF a fost 
lichidat la sfârşitul anului 1993.
Plăţile pensiilor către toţi beneficiarii au rămas stabilire la valorile din 31.12.1993, fără nicio 
indexare anuală.

Aparent, se pare că pensionarii domiciliaţi în Gibraltar vor avea dreptul la asistenţă socială
dacă venitul lor scade sub o anumită sumă.
Asistenţa socială nu intră în sfera aplicării Regulamentului nr. 1408/71 şi serviciile de acest 
tip se plătesc în mod normal în statul unde se găseşte domiciliul şi nu sunt exportabile.

Pentru a verifica dacă au existat discriminări pe criterii de naţionalitate şi dacă au avut loc 
infracţiuni în cea ce priveşte dreptul comunitar, serviciile Comisiei au cerut Asociaţiei 
ALPEG să aducă detalii exacte cu privire la măririle pensiilor care ar fi trebuit reevaluate şi 
plătite rezidenţilor din Gibraltar.  

Comisia va informa neîntârziat Parlamentul European cu privire la concluziile acestei petiţii. 

5. Răspunsul complementar al Comisiei, primit la 12 decembrie 2002

Pentru a verifica dacă au existat discriminări pe criterii de naţionalitate şi dacă au avut loc 
infracţiuni în cea ce priveşte dreptul comunitar, serviciile Comisiei au cerut Asociaţiei 
ALPEG să aducă detalii exacte cu privire la majorările pensiilor care ar fi trebuit reevaluate şi
plătite rezidenţilor din Gibraltar.

Între timp, serviciile Comisiei au avut un schimb de vederi tehnic cu o delegaţie compusă din 
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membrii Biroului reprezentând Linea de la Concepcion la Bruxelles şi cu petiţionarul cu 
privire la problemele pensiilor foştilor lucrători spanioli din Gibraltar. Delegaţia a anunţat că 
va oferi informaţii suplimentare şi un dosar întocmit de un cabinet de avocatură. 

Comisia va informa neîntârziat Parlamentul European cu privire la concluziile faţă de acest 
dosar.

6. Confirmarea scrisă a informaţiilor orale, date de către Comisie în timpul reuniunii din 
20 februarie 2003 în cursul căreia s-a  încheiat examinarea petiţiei, primită la 13 martie
2003

Prin prezenta comunicare, Comisia înţelege să informeze Parlamentul European referitor la 
rezultatul demersurilor întreprinse în vederea furnizării unui răspuns la întrebările aferente 
cazului prezentat de către asociaţia menţionată mai sus cu privire la un presupus caz de 
discriminare în materie de pensii pe criterii de naţionalitate. 

Trebuie amintit faptul că problema pusă în discuţie se referă la faptul că Guvernul din 
Gibraltar nu a recalculat sau indexat pensiile aflate în sarcina sa. 

Trebuie amintit faptul că Gibraltar Social Insurance Fund (GSIF), organism creat de către 
Guvernul din Gibraltar pentru plata pensiilor lucrătorilor din Gibraltar, a dat faliment în 1993, 
Guvernul britanic asigurând plata pensiilor din acel moment, îngheţând sumele care trebuiau 
plătite. Această îngheţare se aplică tuturor lucrătorilor pensionaţi, independent de 
naţionalitatea lor, în conformitate cu dreptul comunitar. 

Trebuie amintit totodată faptul că dreptul comunitar stabileşte în Regulamentele (CEE) 
1408/71 şi 574/72 doar o coordonare a diverselor sisteme de securitate socială a statelor 
membre pentru a oferi o protecţie socială persoanelor care se deplasează în interiorul Uniunii 
Europene. În acest sens, statele membre sunt singurele competente pentru a decide condiţiile 
de deschidere şi acordare a serviciilor cu respectarea dreptului comunitar şi în special a 
principiului nediscriminării. 

Întrebările de faţă vizează mai precis natura juridică a două servicii acordate de Guvernul din 
Gibraltar şi anume Elderly Persons Allowance (EPA) şi Household Cost Allowance (HCA). 
Este vorba de a determina, în cazul de faţă, dacă existenţa şi alocarea acestor două servicii de 
tipul necontribuabiliu nu ar constitui un mijloc indirect de indexare a pensiilor violându-se 
dreptul comunitar prin impunerea condiţiei domiciliului pentru a beneficia de acestea. 

Din informaţiile primite de autorităţile britanice se poate deduce că atât una cât şi cealaltă 
sunt, prin natura lor, de competenţa asistenţei sociale şi se găsesc, în consecinţă, în afara sferei 
asigurării sociale şi, deci, a regulamentului comunitar. 

Într-adevăr, EPA este de competenţa unei organizaţii private caritabile, Community Care 
Limited, care distribuie fonduri aparţinând Guvernului din Gibraltar în condiţiile următoare: 
de aceasta beneficiază persoanele în vârstă de 65 de ani sau mai mult, domiciliate în Gibraltar, 
care au locuit în Gibraltar timp de cel puţin 10 ani în ultimii 20 de ani şi care nu beneficiază 
de o altă pensie de contribuţii sau de orice altă asistenţă socială care depăşeşte valoarea EPA.  
Conform autorităţilor britanice, această indemnizaţie tinde să dispară şi, în prezent, doar o 
sută de persoane beneficiază de aceasta. 
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În ceea ce priveşte HCA, aceasta este menită să ajute  anumite persoane să facă faţă 
cheltuielilor menajere, întotdeauna după un criteriu de eligibilitate bazat pe domiciliu şi venit. 
Gestiunea sa ţine tot de competenţa Community Care Limited.

Din menţiunile anterioare se poate deduce că cele două servicii vizate ţin de competenţa 
asistenţei sociale, prin natura lor juridică şi criteriul de eligibilitate. În acest sens, nu s-a 
constatat nicio discriminare pe criterii de naţionalitate. În plus, trebuie să se menţioneze că 
asistenţa socială cade în afara sferei de aplicare a regulamentului comunitar întrucât aceasta 
este precizată clar în articolul 4.4 al Regulamentului (CEE) 1408/71.

Totuşi, pentru a se asigura o ultimă verificare cu privire la natura juridică a EPA, serviciile 
Comisiei s-au adresat din nou autorităţilor britanice pentru a afla dacă există o bază legală sau 
criterii sau parametrii care să stabilească acordarea acestei indemnizaţii. 

În ceea ce priveşte pensiile de contribuţie, Comisia nu a remarcat şi nici asociaţia petiţionară 
nu a adus dovada existenţei unei anumite discriminări bazată pe naţionalitatea lucrătorilor. 
Într-adevăr, aceste servicii sunt îngheţate şi pentru lucrătorii din Gibraltar, atât cetăţeni 
britanici cât şi spanioli. 

După cum reiese din menţiunile anterioare, Comisia va informa neîntârziat Parlamentul 
European referitor la concluzia faţă de cererea sa adresată autorităţilor britanice cu privire la 
eventuala existenţă a unor criterii de eligibilitate pentru EPA. 

7. Comunicarea complementară a Comisiei, primită la 6 iulie 2004

Prin prezenta comunicare, Comisia doreşte să informeze Parlamentul European referitor la 
demersurile întreprinse în vederea furnizării unui răspuns la petiţia prezentată de către 
asociaţia menţionată mai sus cu privire la un presupus caz de discriminare pe criterii de
naţionalitate în cadrul pensiilor aflate în sarcina Guvernului din Gibraltar. 

Petiţia prezintă două aspecte: pensiile de contribuţie, pe de o parte şi cele două servicii 
acordate locuitorilor din Gibraltar, pe de altă parte. 

1. Fiind vorba de pensii de contribuţie, serviciile Comisiei nu au descoperit nicio discriminare 
bazată pe naţionalitatea lucrătorilor. Într-adevăr, s-a constat că aceste servicii sunt 
îngheţate atât pentru lucrătorii care au lucrat în Gibraltar, atât cetăţeni britanici cât şi 
spanioli, la valoarea din 1993, data dizolvării fostului Gibraltar Social Insurance Fund 
(GSIF). În această privinţă, trebuie amintit faptul că s-a putut găsi o soluţie pentru  
asigurarea plăţii pensiilor din momentul când a fost lichidat GSIF datorită intervenţiei 
Comisiei administrative pentru securitate socială a lucrătorilor emigranţi. 

2. Petiţia în cauză viza în special două servicii acordate anumitor locuitori din Gibraltar şi 
anume Elderly Persons Allowance (EPA) şi Household Cost Allowance (HCA). În cazul de 
faţă, trebuia să se determine dacă alocarea acestor două servicii de tip necontribuabiliu nu 
ar constitui un mijloc indirect de indexare a pensiilor, violându-se astfel dreptul comunitar. 
Serviciile Comisiei s-au adresat în mai multe rânduri autorităţilor britanice pentru a primi 
informaţii cât mai detaliate cu privire la aceste două servicii. Rezultatul acestor solicitări a 
confirmat o mare parte a analizei care fusese lansată în timpul comunicărilor precedente cu 
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privire la natura juridică a celor două servicii în discuţie. Totuşi, trebuie să se precizeze
cele ce urmează. 

• EPA, instituită în 1973, are la bază acorduri administrative – şi nu texte legislative - şi 
nu pot beneficia titularii unei pensii contributive sau de asistenţă socială care ar depăşi 
valoarea acesteia. În acest sens, această indemnizaţie pare să fie de competenţa 
asistenţei sociale prin natura sa şi criteriile de atribuire şi nu de competenţa asigurării 
sociale conform Regulamentului (CEE) nr. 1408/71.1 Din acest motiv, aceasta este 
exclusă din câmpul de aplicare al acestui regulament. 

• În ceea ce priveşte HCA – care are ca scop ajutorarea anumitor categorii de persoane 
pentru a face faţă cheltuielilor menajere – conform informaţiilor furnizate de autorităţile 
britanice, aceasta nu se bazează pe nici un mijloc legal sau acord administrativ. Este 
vorba totodată de o indemnizaţie a cărei gestiune şi fonduri alocate ţin de competenţa 
unei organizaţii caritabile private, Community Care Limited. Aceasta ar trebui să 
conducă, conform autorităţilor britanice, la aceeaşi analiză juridică încheiată pentru 
EPA.

Totuşi, formularul pe care potenţialii beneficiari ai HCA trebuie să îl completeze pentru a 
solicita cererea, cuprinde două exigenţe prealabile: domiciliul în Gibraltar şi statutul de 
beneficiar al unei pensii de asigurare socială. În special acest ultim element care ridică 
întrebarea dacă această indemnizaţie acordată foştilor lucrători care s-au pensionat nu ar 
reprezenta un „avantaj social legat de calitatea de muncitor” conform articolului 7 din 
Regulamentul (CEE) 1612/68, care prevede că lucrătorul emigrant şi familia sa beneficiază de 
aceleaşi avantaje sociale ca lucrătorii locali.2 Posibilitatea de a stabili o legătură între calitatea 
de lucrători a persoanelor reprezentate de asociaţia petiţionară conform Regulamentului 
(CEE) 1612/68 şi jurisprudenţei CJCE şi acordarea acestei indemnizaţii constituie unul dintre 
elementele cheie ale acestei afaceri; de aceea serviciile Comisiei s-au adresat din nou 
autorităţilor britanice pentru a afla opiniile acestora faţă de acest subiect.  

După cum reiese din toate menţiunile anterioare, Comisia va informa neîntârziat Parlamentul 
European referitor la concluzia acestor demersuri

8. Răspunsul adiţional al Comisiei, primit în 20 mai 2005

Prin prezenta comunicare, Comisia doreşte să informeze Parlamentul European referitor la 
demersurile întreprinse de la ultima comunicare, în vederea furnizării unui răspuns la petiţia 
prezentată de către asociaţia menţionată mai sus cu privire la un presupus caz de discriminare 
pe criterii de naţionalitate în cadrul pensiilor aflate în competenţa Guvernului din Gibraltar. 

Serviciile Comisiei doresc să amintească mai întâi că petiţia în cauză viza în particular o 
indemnizaţie acordată anumitor locuitori din Gibraltar şi anume Household Cost Allowance 
(HCA). În cazul de faţă, trebuia să se determine dacă alocarea acestei indemnizaţii de tip 
necontribuabiliu nu ar constitui un mijloc indirect de indexare a pensiilor, violându-se dreptul 

  
1 Articolul 4.4 al Regulamentului (CEE) 1408/71, din 14 iunie 1971, privind aplicarea regimurilor de securitate 
socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii .
2 În acest sens, Curtea de Justiţie a reamintit că, pentru a beneficia de „avantaje sociale”, dreptul la indemnizaţie 
trebuie să fie intrinsec legat de calitatea obiectivă de lucrători beneficiari. Cf. Deciziei CJCE C-57/96, din 27 
noiembrie 1997, în afacerea „Meints / Ministerul Muncii”, Rec. 1997, pp. I-6.689 şi  alineatele nr. (39)-(41).
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comunitar.

Trebuie să se reamintească totodată faptul că HCA are ca scop ajutorarea anumitor categorii 
de persoane pentru a face faţă cheltuielilor menajere; aceasta nu se bazează pe nici un mijloc 
legal sau administrativ. Este vorba totodată de o indemnizaţie a cărei gestiune şi fonduri 
alocate ţin de competenţa unei organizaţii caritabile private, Community Care Limited. Totuşi, 
formularul pe care potenţialii beneficiari ai HCA trebuie să îl completeze pentru a solicita 
cererea, cuprinde două exigenţe prealabile: domiciliul în Gibraltar şi statutul de beneficiar al 
unei pensii de asigurare socială. Luând în considerare faptul că această indemnizaţie acordată 
foştilor lucrători care s-au pensionat ar putea reprezenta un „avantaj social legat de calitatea 
de muncitor” conform articolului 7.2 din Regulamentul (CEE) 1612/68, care prevede că 
lucrătorul emigrant şi familia sa beneficiază de aceleaşi avantaje sociale ca şi lucrătorii 
locali1, Comisia a trimis o scrisoare autorităţilor britanice pentru a afla opiniile acestora faţă 
de acest subiect.

După cum reiese din menţiunile anterioare, serviciile Comisiei vor informa comisia de petiţii 
a Parlamentului European referitor la rezultatul acestei chestiuni.

9. Răspunsul adiţional al Comisiei, primit în data de 03 februarie 2006

Trebuie amintit totodată faptul că HCA are ca scop ajutorarea anumitor categorii de persoane 
pentru a face faţă cheltuielilor menajere; aceasta nu se bazează pe nici un mijloc legal sau 
administrativ. Este vorba totodată de o indemnizaţie a cărei gestiune şi fonduri alocate ţin de 
competenţa unei organizaţii caritabile private, Community Care Limited. Totuşi, formularul pe 
care potenţialii beneficiari ai HCA trebuie să îl completeze pentru a solicita cererea, cuprinde 
două exigenţe prealabile: domiciliul în Gibraltar şi statutul de beneficiar al unei pensii de 
asigurare socială. Acest ultim element care a determinat serviciile Comisiei să analizeze dacă 
această indemnizaţie acordată foştilor lucrători care s-au pensionat nu ar reprezenta un 
„avantaj social legat de calitatea de muncitor” conform articolului 7.2 din Regulamentul 
(CEE) 1612/68, care prevede că lucrătorul emigrant şi familia sa beneficiază de aceleaşi 
avantaje sociale ca şi lucrătorii locali.2 Din acest motiv Comisia a trimis o scrisoare 
autorităţilor britanice pentru a afla opiniile acestora faţă de acest subiect.

Autorităţile britanice au răspuns la această cerere considerând observaţiile şi argumentele lor. 
Acestea au determinat serviciile Comisiei să solicite asociaţiei petiţionare informaţii 
suplimentare cu privire la acest subiect. 

1 În acest sens, Curtea de Justiţie a reamintit că, pentru a beneficia de “avantaje sociale”, dreptul la indemnizaţie 
trebuie să fie intrinsec legat de calitatea obiectivă de lucrători beneficiari. Cf. Deciziei CJCE C-57/96, din 27 
noiembrie 1997, în afacerea „Meints / Ministerul Muncii”, Rec. 1997, pp. I-6.689 şi  Alineatele nr. 39-41.
2 În acest sens, Curtea de Justiţie a reamintit că, pentru a beneficia de „avantaje sociale”, dreptul la indemnizaţie 
trebuie să fie intrinsec legat de calitatea obiectivă de lucrători beneficiari. Cf. Deciziei CJCE C-57/96, din 27 
noiembrie 1997, în afacerea „Meints / Ministerul Muncii”, Rec. 1997, pp. I-6.689 şi  alineatele nr. (39)-(41).

Serviciile Comisiei doresc să reamintească faptul că aceasta nu prejudiciază în nici într-un fel
sensul deciziei finale privind acest subiect, informaţiile cerute ajutând-o doar în această 
problemă. 
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După cum reiese din menţiunile anterioare, Comisia va informa neîntârziat comisia pentru 
petiţii a Parlamentului European referitor la concluzia acestei chestiuni. 

10. Răspunsul complementar al Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007.

Informaţiile primite de Comisie au demonstrat impactul limitat al petiţiei în sensul că numărul 
persoanelor care şi-au exercitat dreptul la libera circulaţie era extrem de redus. Într-adevăr, 
analiza acestor informaţii a dovedit că majoritatea petiţionarilor nu exersară dreptul
lucrătorilor la libera circulaţie, dispoziţiile sale nefiind aplicabile în Spania în acea perioadă. 

Majoritatea persoanelor vizate au încetat cotizaţiile de asigurări sociale în 1969, ca urmare a 
închiderii frontierei terestre dintre Gibraltar şi Spania. În acest context, trebuie amintit faptul 
că Spania nu a devenit Stat Membru al Comunităţilor europene decât în 1986 şi că perioadele 
de tranziţie referitoare la libera circulaţie a lucrătorilor nu au expirat decât în 1992. În acest 
sens, calificarea lucrătorilor emigranţi conform regulamentului comunitar, nu se aplică marii 
majorităţi.  

Pe de altă parte, în 18 septembrie, negocierile trilaterale dintre Guvernele Regatului Unit, 
Spaniei şi Gibraltar au ajuns la un acord cu privire la dosarul pensiilor foştilor lucrători. 
Conform acestui acord, se va crea un nou fond de pensii în 2007 pentru  a înlocui sistemul 
actual. Pensionarii actuali vor fi chemaţi să adere la acest nou fond care va efectua: 

o pe de o parte, plata sumelor restante ale fostelor pensii din Gibraltar Social Insurance 
Fund (GSIF) până la o valoare corespunzătoare indexării care ar fi trebuit să aibă loc  
între 1969 şi 200. Acest lucru se va realiza sub forma unei sume forfetare (lump sum)
care se va plăti în două tranşe: prima, în aprilie 2007 şi a doua, în aprilie 2008.1

o pe de altă parte, noile pensii, de data aceasta indexate.

Chiar dacă acordul nu vizează în mod formal rezolvarea problemei prioritare a „household 
cost allowance”, această soluţie, de care serviciile Comisiei se bucură şi despre care sunt 
informate părţile în chestiune, ar trebui, în principiu, să îndeplinească aşteptările foştilor 
lucrători în Gibraltar, cu condiţia investigării modalităţilor de control care se vor aplica la 
executarea acordului. 

  
1Valoarea medie despre care este vorba este de 6 200 €;
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