
CM\870213HU.doc PE388.648v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

10.6.2011

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Gordon Nelson, Brit állampolgár által a Gibraltári Helyi 
Rokkantmozgalom nevében benyújtott 0273/2006 sz. petíció a Gibraltárnak a 
járműveken utazó csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló 
rendeletre irányuló európai bizottsági javaslat alkalmazási köréből való 
kivonásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint, aki a Gibraltári Helyi Rokkantmozgalom nevében jár el, azzal, 
hogy Gibraltárt kivonták a légi járműveken utazó, csökkent mozgásképességű személyek 
jogairól szóló rendeletre irányuló európai bizottsági javaslat alkalmazási köréből, 
megsértették az EK-szerződést, különösen annak 3. cikke (2) bekezdését, a 17. cikke (2) 
bekezdését, valamint a 230. cikket is. A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, 
hogy lépjen fel a javaslat felülvizsgálatának érdekében. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. augusztus 3. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. május 7.

A légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek 
jogairól szóló rendeletre irányuló európai bizottsági javaslatot a Tanács és az Európai 
Parlament 2006. július 5-én fogadta el (1107/2006/EK rendelet).
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A légi közlekedésre vonatkozó európai uniós jogszabályoknak (a 1107/2006/EK rendeletet 
beleértve) a gibraltári repülőtérre történő alkalmazása nem sértheti a Spanyol Királyság, 
illetve Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának jogi álláspontját a 
repülőteret is magában foglaló terület feletti szuverenitással kapcsolatos jogvita tekintetében.

Amint azt a 1107/2006/EK rendelet (21) preambulumekezdése és 1. cikkének (7) bekezdése is 
kimondja, a szóban forgó rendeletnek a gibraltári repülőtérre való alkalmazását a Spanyol 
Királyság, továbbá Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának 
külügyminiszterei által 1987. december 2-án kiadott közös nyilatkozatban foglalt szabályok 
alkalmazásáig fel kell függeszteni. A szóban forgó szabályokat az 1107/2006/EK rendelet 
elfogadásakor még nem alkalmazták.

2006. szeptember 18-án a Spanyol Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült 
Királyságának és Gibraltár kormánya aláírták az úgynevezett cordobai háromoldalú 
párbeszédfórum miniszteri találkozójának együttes nyilatkozatát (Cordobai Nyilatkozat), 
amely a gibraltári repülőtérre vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz.

A Cordobai Nyilatkozatban meghatározott feltételekkel összhangban sor fog kerülni a 
gibraltári repülőtér valamennyi légi közlekedésre vonatkozó európai uniós intézkedés alól 
történő felfüggesztésének megszüntetésére; következésképpen a gibraltári repülőtér a jövőben 
köteles betartani valamennyi vonatkozó közösségi rendeletet és irányelvet, valamint élvezheti 
azok előnyeit. Ezzel összefüggésben – ami a meglévő közösségi jogszabályokat illeti – az 
1107/2006/EK rendelet gibraltári repülőtérre történő alkalmazása jelenleg felfüggesztés alatt 
áll. A Spanyol Királyság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága együtt 
jelenti majd be a gibraltári repülőtér valamennyi légi közlekedésre vonatkozó, jelenleg 
hatályos közösségi intézkedés alól történő felfüggesztésének hivatalos megszüntetését. A 
szóban forgó bejelentés időpontja után kerül sor a gibraltári repülőtér valamennyi légi 
közlekedésre vonatkozó európai uniós intézkedés alól történő felfüggesztésének 
megszüntetésére. Ily módon a gibraltári repülőtér köteles betartani valamennyi vonatkozó 
közösségi rendeletet – az 1107/2006/EK rendeletet beleértve – és irányelvet, valamint 
élvezheti azok előnyeit. 

Következésképpen a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy bár a petíció benyújtójához 
2006. szeptember 4-én a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében intézett levélben 
közöltek akkortájt még érvényesek voltak, néhány újabb tényező felmerülése mostanra a 
fennálló helyzet megváltozásához vezetett.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2011. június 10.

A Bizottság tájékoztatni kívánja a Petíciós Bizottságot a 1107/2006/EK rendelet végrehajtása 
tekintetében fennálló jelenlegi jogi helyzetről. 

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága először 2007. december 13-án kapott választ 
Spanyolországtól, és 2008. február 18-án az Egyesült Királyságtól, amelyben kijelentették, 
hogy az EU közösségi vívmányainak (többek között a 1107/2006/EK rendeletnek) a 
végrehajtása a Spanyolország és az Egyesült Királyság közötti politikai megállapodás (a 
Cordobai Megállapodás) teljes körű végrehajtásától függ. 
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Múlt év februárjában a Bizottság szolgálatai arra kérték az illetékes nemzeti hatóságokat, 
hogy számoljanak be a kérdéssel kapcsolatos helyzet állásáról. Márciusban az a válasz 
érkezett, hogy a Cordobai Megállapodás a mai napig nem került teljes körűen végrehajtásra, 
következésképpen a 1107/2006/EK rendeletet továbbra sem alkalmazzák.  Arra vonatkozóan, 
hogy mikorra tervezik az említett megállapodás teljes körű végrehajtását, a válasz az volt, 
hogy mivel ez politikai kérdés, nem adható meg konkrét dátum.

Ugyanakkor a gibraltári hatóságok jelenleg egy nemzeti szabályozást dolgoznak ki, hogy 
teljesíteni tudják az 1107/2006/EK rendelet követelményeit, ha a rendelet majd alkalmazásra 
kerül, és már jelenleg is biztosítják, hogy a csökkent mozgásképességű személyek igényeit 
figyelembe vegyék a repülőtéren, például a következő gyakorlati lépésekkel:
– kijelölt parkolóhelyek mozgáskorlátozott járművezetők számára;
– rámpák állnak rendelkezésre a mozgáskorlátozottak számára a repülőtér épületében;
– mozgáskorlátozottak számára kialakított mosdók;
– mobil lift a repülőgépekből való ki- és beszálláshoz;
– segítő személyzet áll rendelkezésre az információs pultoknál; 
– az indulási oldalon önkiszolgáló étterem üzemel a földszinten.

Következtetés

Ebben a konkrét esetben a 1107/2006/EK rendelet végrehajtása egy két tagállam közötti 
politikai megállapodástól függ, amellyel kapcsolatban a Bizottság nem tehet közvetlen 
intézkedéseket.


