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Tema: Peticija Nr. 0273/2006 dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl Reglamento dėl 
riboto judrumo asmenų teisių keliaujant oru netaikymo Gibraltarui, kurią 
pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Gordon Nelson Gibraltaro vietos 
neįgaliųjų judėjimo vardu

1. Peticijos santrauka

Gibraltaro vietos neįgaliųjų judėjimui atstovaujantis peticijos pateikėjas tvirtina, kad Europos 
Komisijos pasiūlymo dėl Reglamento dėl riboto judrumo asmenų teisių keliaujant oru 
netaikant Gibraltarui pažeidžiamos EB sutarties nuostatos, ypač 3 straipsnio 2 dalis ir 
17 straipsnio 2 dalis, taip pat 230 straipsnis. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento 
imtis veiksmų, kad pasiūlymas būtų peržiūrėtas. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2006 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. gegužės 7 d.

„Europos Komisijos pasiūlymą dėl Reglamento dėl riboto judrumo asmenų teisių keliaujant 
oru Taryba ir Europos Parlamentas priėmė 2006 m. liepos 5 d. (Reglamentas (EB) 
Nr. 1107/2006).

Laikoma, kad Gibraltaro oro uostui taikant ES aviacijos srities teisės aktus (įskaitant 
Reglamentą (EB) Nr. 1107/2006) Ispanijos Karalystės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos Karalystės atitinkamos teisinės pozicijos, susijusios su ginču dėl teritorijos, 
kurioje yra šis oro uostas, suvereniteto, nepažeidžiamos.

Kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2006 21 konstatuojamojoje dalyje ir 1 straipsnio 
7 dalyje, šio reglamento taikymas Gibraltaro oro uostui sustabdomas iki tol, kol įsigalios 
tvarka, nustatyta 1987 m. gruodžio 2 d. Ispanijos Karalystės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos 
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ir Šiaurės Airijos Karalystės užsienio reikalų ministrų pasirašytoje jungtinėje deklaracijoje. 
Reglamento (EB) Nr. 1107/2006 priėmimo dieną ši tvarka dar turėjo įsigalioti.

2006 m. rugsėjo 18 d. Ispanijos Karalystė, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos 
Karalystė ir Gibraltaro Vyriausybė pasirašė vadinamąjį „Kordobos trišalio dialogo ministrų 
susitikimo bendrą pareiškimą“ (Kordobos pareiškimas), kuriame pateikiamos su Gibraltaro 
oro uostu susijusios nuostatos.

Pagal Kordobos pareiškimo sąlygas visų ES aviacijos priemonių taikymo Gibraltaro oro 
uostui sustabdymas bus atšaukiamas; taigi Gibraltaro oro uostui bus privalomi visi galiojantys 
EB reglamentai ir direktyvos, jis jų laikysis ir juos taikys. Šiuo atveju, kalbant apie 
galiojančius EB teisės aktus, Reglamento (EB) Nr. 1107/2006 taikymas Gibraltaro oro uostui 
yra laikinai sustabdytas. Ispanijos Karalystė kartu su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės 
Airijos Karalyste praneš Gibraltarui apie visų šiuo metu galiojančių EB aviacijos priemonių 
taikymo sustabdymo Gibraltaro oro uostui oficialų atšaukimą. Šią pranešimo dieną visų ES 
aviacijos priemonių taikymo Gibraltaro oro uostui sustabdymas bus atšauktas. Gibraltaro oro 
uostui bus privalomi visi galiojantys EB reglamentai ir direktyvos, įskaitant Reglamentą (EB) 
Nr. 1107/2006, jis jų laikysis ir juos taikys.

Todėl Komisija daro išvadą, kad Transporto ir turizmo komiteto vardu 2006 m. rugsėjo 4 d. 
peticijos pateikėjui išsiųsto rašto turinys tuo metu buvo pagrįstas, tačiau padėtis pasikeitė dėl 
naujų aplinkybių.“

4. Komisijos atsakymas (REV.), gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Komisija Peticijų komitetui norėtų pateikti naujausią informaciją apie esamą teisinę padėtį, 
susijusią su Reglamento (EB) Nr. 1107/2006 vykdymu.

2007 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento Peticijų komitetas gavo pirmąjį Ispanijos 
atsakymą, o 2008 m. vasario 18 d. – Jungtinės Karalystės atsakymą, kuriuose teigiama, kad 
Europos Sąjungos acquis (įskaitant Reglamentą (EB) Nr. 1107/2006) įgyvendinimas 
priklauso nuo Ispanijos ir Jungtinės Karalystės politinio susitarimo, vadinamo Kordobos 
susitarimu, visapusiško įgyvendinimo.

Vasario mėn. Komisijos tarnybos paprašė atitinkamų nacionalinės valdžios institucijų pateikti 
naujausią informaciją apie esamą su šiuo klausimu susijusią padėtį ir kovo mėn. gavo 
atsakymą, kad Kordobos susitarimas iki šiol vis dar nėra visapusiškai įgyvendinamas, taigi 
Reglamento (EB) Nr. 1107/2006 taikymas Gibraltaro oro uostui vis dar sustabdytas. Į 
klausimą, kada numatoma visapusiškai įgyvendinti šį susitarimą, atsakyta, kad tai politinis 
klausimas, todėl datos nurodyti negalima.

Tačiau Gibraltaro valdžios institucijos rengia nacionalinių reglamentų projektus siekdamos, 
kad taikant Reglamentą (EB) Nr. 1107/2006 būtų laikomasi jo reikalavimų, ir jau dabar 
užtikrina, kad oro uoste būtų atsižvelgiama į riboto judrumo asmenų poreikius, 
įgyvendindamos šiuos praktinius veiksmus:
– neįgaliems vairuotojams skirtos automobilių stovėjimo vietos;
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– oro uosto pastate specialiai įrengtos rampos;
– specialiai įrengtos tualeto patalpos;
– kilnojamasis keltuvas, kuriuo įlaipinama į orlaivį ar išlaipinama iš jo;
– informacijos ir pagalbos centre teikiama pagalba;
– pirmajame aukšte išvykimo salėje veikia kavinė.

Išvada

Šiuo konkrečiu atveju Reglamento (EB) Nr. 1107/2006 įgyvendinimas priklauso nuo dviejų 
valstybių narių politinio susitarimo, dėl kurio Komisija negali imtis tiesioginių veiksmų.“


