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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0273/2006 af Gordon Nelson, britisk statsborger, for "Gibraltar Local 
Disability Movement", om den manglende anvendelse på Gibraltar af EU's forslag 
til forordning om bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med 
fly

1. Sammendrag

Andrageren, der henvender sig på vegne af "Gibraltar Local Disability Movement", hævder, 
at den manglende anvendelse på Gibraltar af Europa-Kommissionens forslag til forordning 
om bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly, er i modstrid med EF-
traktaten, navnlig artikel 3, stk. 2, og artikel 17, stk. 2, men også artikel 230. Andrageren 
anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind i sagen med henblik på at få forslaget revideret. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. august 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. maj 2007.

"EU's forslag til forordning om bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med 
fly, blev vedtaget af Rådet og Europa-Parlamentet den 5. juli 2006 (forordning 1107/2006).

Anvendelsen af EU's lovgivning på luftfartsområdet (herunder forordning 1107/2006) på 
Gibraltar lufthavn foregriber ikke henholdsvis Kongeriget Spaniens og Det Forenede 
Kongeriges retlige holdning til deres uoverensstemmelse med hensyn til suveræniteten over 
det område, på hvilket lufthavnen er beliggende.
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Som det fremgår af betragtning 21 og artikel 1, stk. 7, i forordning 1107/2006, suspenderes 
forordningens anvendelse på Gibraltar lufthavn, indtil den ordning, der er fastlagt i den fælles 
erklæring af 2. december 1987 fra udenrigsministrene for Kongeriget Spanien og Det 
Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, er iværksat. På det tidspunkt, hvor 
forordning 1107/2006 blev vedtaget, var denne ordning endnu ikke blevet iværksat.

Den 18. september 2006 undertegnede Kongeriget Spanien, Det Forenede Kongerige 
Storbritannien og Nordirland og Gibraltars regering den såkaldte "Córdoba Tripartite 
Dialogue Forum Ministerial meeting Joint Statement" ("Córdoba-erklæringen"), som 
indeholder bestemmelser om Gibraltar lufthavn.

I henhold til bestemmelserne i Córdoba-erklæringen vil Gibraltar lufthavns suspendering fra 
alle EU-luftfartsforanstaltninger blive ophævet. Det betyder, at Gibraltar lufthavn vil være 
bundet af, skal overholde og vil drage fordel af alle gældende EU-forordninger og -direktiver. 
I denne forbindelse er anvendelsen af forordning 1107/2006 på Gibraltar lufthavn, for så vidt 
angår den eksisterende EU-lovgivning, for øjeblikket suspenderet. Kongeriget Spanien vil 
tilslutte sig Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands meddelelse om den 
formelle ophævelse af Gibraltar lufthavns suspendering fra anvendelsen af alle gældende EU-
luftfartsforanstaltninger. Fra datoen for en sådan meddelelse vil Gibraltar lufthavns 
suspendering fra alle EU-luftfartsforanstaltninger blive ophævet. Gibraltar lufthavn vil være 
bundet af , skal overholde og vil drage fordel af alle gældende EU-forordninger og -direktiver, 
herunder forordning 1107/2006. 

Derfor konkluderer Kommissionen, at indholdet af den skrivelse, der blev fremsendt den 4. 
september 2006 på vegne af Transport- og Turismeudvalget, var velbegrundet på daværende 
tidspunkt, men at der er tilkommet nye elementer, som har ændret situationen."

4. Kommissionens svar (REV.), modtaget den 10. juni 2011.

"Kommissionen ønsker at underrette Udvalget for Andragender om den aktuelle retsstilling 
vedrørende håndhævelsen af forordning (EF) nr. 1107/2006. 

Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender modtog et første svar fra Spanien den 
13.12.2007 og fra Det Forenede Kongerige den 18.2.2008, som lød på, at gennemførelsen af 
fællesskabsretten (herunder forordning nr. 1107/2006) afhang af den fulde gennemførelse af 
en politisk aftale mellem Spanien og Det Forenede Kongeriget, kaldet Córdoba-aftalen. 

I februar sidste år bad Kommissionens tjenestegrene de relevante nationale myndigheder om 
en yderligere opdatering om den aktuelle situation vedrørende dette emne, og i marts modtog 
de det svar, at Córdoba-aftalen indtil dags dato stadig ikke er fuldt gennemført, og at 
forordning 1107/2006 som følge heraf stadig er suspenderet i Gibraltar lufthavn. Med hensyn 
til hvornår denne aftale forventedes at være fuldt gennemført, lød svaret, at eftersom dette var 
et politisk spørgsmål, kunne der ikke gives en dato.

Myndighederne i Gibraltar er dog i gang med at udarbejde national lovgivning, der skal 
imødekomme kravene i forordning 1107/2006, når den er gennemført, og sikrer allerede på 
nuværende tidspunkt behovene hos bevægelseshæmmede personer i lufthavnen ved hjælp af 
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flere praktiske foranstaltninger som f.eks. følgende:
- Parkering reserveret til handicappede bilister.
- Ramper bygget til formålet inde i lufthavnsbygningen.
- Toiletfaciliteter bygget til formålet.
- Mobil lift, der sikrer adgangen til/fra fly.
- Hjælp ved lettilgængelige hjælpe-/informationsdiske.
- Cafeteria i afgangshallen i jordniveau.

Konklusion

I dette tilfælde afhænger gennemførelsen af forordning 1107/2006 af en politisk aftale mellem 
to medlemsstater, som Kommissionen ikke er i stand til at påvirke direkte."


