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Θέμα: Αναφορά 0273/2006, του κ. Gordon Nelson, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 

ονόματος του τοπικού κινήματος ατόμων με αναπηρία του Γιβραλτάρ, 
σχετικά με τη μη εφαρμογή στο Γιβραλτάρ της πρότασης κανονισμού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ενεργώντας εξ ονόματος του τοπικού κινήματος ατόμων με αναπηρία του 
Γιβραλτάρ, ισχυρίζεται ότι η μη εφαρμογή στο Γιβραλτάρ της πρότασης κανονισμού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα 
όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς παραβιάζει τη Συνθήκη ΕΚ, και συγκεκριμένα το άρθρο 3 
παράγραφος 2 και το άρθρο 17 παράγραφος 2, καθώς επίσης και το άρθρο 230. Ο αναφέρων 
ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση της πρότασης. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Αυγούστου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.

Η πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με 
μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Ιουλίου 2006 (κανονισμός 1107/2006).

Η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της αεροπλοΐας (περιλαμβανομένου του 
κανονισμού 1107/2006) στον αερολιμένα του Γιβραλτάρ εννοείται ότι δεν θίγει τις 
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αντίστοιχες νομικές θέσεις του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου σε ό, τι 
αφορά τη διαμάχη για την κυριαρχία επί του εδάφους στο οποίο ευρίσκεται ο αερολιμένας.

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική σκέψη 21 και στο άρθρο 1, παράγραφος 7, του 
κανονισμού 1107/2006, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στον αερολιμένα του 
Γιβραλτάρ αναστέλλεται μέχρις ότου τεθούν σε ισχύ οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην 
κοινή δήλωση των υπουργών Εξωτερικών του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωμένου 
Βασιλείου της 2ας Δεκεμβρίου 1987. Κατά την ημερομηνία έγκρισης του κανονισμού 
1107/2006, τέτοιες ρυθμίσεις δεν είχαν τεθεί ακόμη σε ισχύ.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2006, το Βασίλειο της Ισπανίας, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας και η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ υπέγραψαν την 
αποκαλούμενη «κοινή δήλωση της υπουργικής διάσκεψης του τριμερούς φόρουμ διαλόγου 
της Κόρδοβα»(«δήλωση της Κόρδοβα»), στην οποία περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με 
τον αερολιμένα του Γιβραλτάρ.

Σύμφωνα με τους όρους της δήλωσης της Κόρδοβα, θα υπάρξει άρση της αναστολής όλων 
των μέτρων της ΕΕ για την αεροπλοΐα στον αερολιμένα του Γιβραλτάρ· ως εκ τούτου, ο εν 
λόγω αερολιμένας θα δεσμεύεται, θα τηρεί και θα επωφελείται από το σύνολο των 
κοινοτικών κανονισμών και οδηγιών που είναι σε ισχύ. Στο πλαίσιο αυτό, σε ό,τι αφορά την 
υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία, η εφαρμογή του κανονισμού 1107/2006 στον αερολιμένα 
του Γιβραλτάρ έχει ανασταλεί. Το Βασίλειο της Ισπανίας θα ανακοινώσει από κοινού με το 
Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας την επίσημη άρση της 
αναστολής της εφαρμογής όλων των κοινοτικών μέτρων για την αεροπλοΐα που ισχύουν επί 
του παρόντος στον αερολιμένα του Γιβραλτάρ. Από την ημερομηνία της ανακοίνωσης αυτής, 
θα αρθεί η αναστολή του συνόλου των μέτρων της ΕΕ για την αεροπλοΐα στον αερολιμένα 
του Γιβραλτάρ. Ο εν λόγω αερολιμένας θα δεσμεύεται, θα τηρεί και θα επωφελείται από το 
σύνολο των κοινοτικών κανονισμών και οδηγιών που είναι σε ισχύ, περιλαμβανομένου και 
του κανονισμού 1107/2006. 

Συνεπώς, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το περιεχόμενο της επιστολής που 
εστάλη στις 4 Σεπτεμβρίου 2006 προς τον αναφέροντα εξ ονόματος της Επιτροπής 
Μεταφορών και Τουρισμού ήταν έγκυρο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, νέα στοιχεία 
όμως έχουν μεταβάλει την κατάσταση.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Η Επιτροπή θα ήθελε να ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με την τρέχουσα 
νομική κατάσταση σε ό,τι αφορά την επιβολή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2006. 

Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έλαβε μια πρώτη απάντηση από την 
Ισπανία στις 13.12.2007 και από το Ηνωμένο Βασίλειο στις 18.02.2008, στην οποία 
αναφερόταν ότι η εφαρμογή του κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (περιλαμβανομένου 
και του κανονισμού 1107/2006) εξαρτιόταν από την πλήρη εφαρμογή μιας πολιτικής 
συμφωνίας μεταξύ της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία πήρε την ονομασία 
«συμφωνία της Κόρδοβα». 

Τον περασμένο Φεβρουάριο οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν από τις αρμόδιες εθνικές 
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αρχές περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το εν λόγω 
ζήτημα, και τον Μάρτιο έλαβαν την απάντηση ότι, μέχρι σήμερα, η συμφωνία της Κόρδοβα 
δεν εφαρμόζεται πλήρως και, συνεπώς, εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή της εφαρμογής 
του κανονισμού 1107/2006 στον αερολιμένα του Γιβραλτάρ. Όσον αφορά το πότε 
προβλεπόταν πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας, η απάντηση ήταν ότι, δεδομένου ότι υο 
συγκεκριμένο ζήτημα ήταν πολιτικής φύσεως, δεν ήταν δυνατόν να παρασχεθεί 
συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ωστόσο, οι αρχές του Γιβραλτάρ καταρτίζουν εθνικούς κανονισμούς μεριμνώντας για την 
εφαρμογή των απαιτήσεων του κανονισμού 1107/2006 όταν αυτός τεθεί σε εφαρμογή και 
διασφαλίζουν ήδη ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα 
στον αερολιμένα, λαμβάνοντας διάφορα πρακτικά μέτρα όπως τα εξής:
- Καθορισμένος χώρος στάθμευσης για οδηγούς με αναπηρία.
- Ειδικές ράμπες εντός του κτιρίου του αερολιμένα.
- Ειδικές τουαλέτες.
- Κινητός ανελκυστήρας για μετακίνηση από/προς το αεροσκάφος.
- Παροχή συνδρομής από προσβάσιμα γραφεία βοήθειας/πληροφοριών.
- Καφετέρια στην αίθουσα αναχωρήσεων στο ισόγειο.

Συμπέρασμα

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εφαρμογή του κανονισμού 1107/2006 εξαρτάται από μια
πολιτική συμφωνία μεταξύ δύο κρατών μελών, επί της οποίας η Επιτροπή δεν είναι σε θέση 
να δραστηριοποιηθεί άμεσα.


