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Temats: Lūgumraksts Nr. 0273/2006, ko Gibraltāra vietējās kustības par cilvēku ar 
invaliditāti tiesībām vārdā iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Gordon Nelson, par EK priekšlikuma Regulai par personu ar ierobežotām 
pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa satiksmi, nepiemērošanu 
Gibraltāram

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs rīkojas Gibraltāra vietējās kustības par cilvēku ar invaliditāti 
tiesībām vārdā un uzskata, ka Eiropas Komisijas priekšlikuma Regulai par personu ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa satiksmi, nepiemērošana 
Gibraltāram ir EK līguma, īpaši 3. panta 2. punkta un 17. panta 2. punkta, kā arī 230. panta 
pārkāpums. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties, lai pārskatītu 
attiecīgo priekšlikumu. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 3. augustā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

EK priekšlikumu Regulai par personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot 
ar gaisa satiksmi, 2006. gada 5. jūlijā pieņēma Padome un Eiropas Parlaments (Regula (EK) 
Nr. 1107/2006).

Tiek uzskatīts, ka ES tiesību aktu aviācijas jomā (tostarp Regulas (EK) Nr. 1107/2006) 
piemērošana Gibraltāra lidostā neskar Spānijas Karalistes un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
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Apvienotās Karalistes attiecīgas juridiskās nostājas strīdā par tās teritorijas suverenitāti, kurā 
atrodas lidosta.

Kā minēts Regulas (EK) Nr. 1107/2006 21. apsvērumā un 1. panta 7. punktā, šīs regulas 
attiecināšana uz Gibraltāra lidostu ir atlikta līdz brīdim, kad tiks piemēroti pasākumi, kas ir 
iekļauti kopīgajā deklarācijā, ko 1987. gada 2. decembrī parakstīja Spānijas Karalistes un 
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ārlietu ministri. Regulas (EK) 
Nr. 1107/2006 pieņemšanas dienā šie pasākumi vēl nebija stājušies spēkā.

2006. gada 18. septembrī Spānijas Karaliste, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā 
Karaliste un Gibraltāra valdība parakstīja tā dēvēto „Kordovas trīspusējo sarunu foruma 
ministru sanāksmes kopīgo paziņojumu” („Kordovas paziņojums”), kurā ietilpst noteikumi 
par Gibraltāra lidostu.

Saskaņā ar Kordovas paziņojuma nosacījumiem tiks atcelts uz Gibraltāra lidostu attiecinātais 
atbrīvojums no visiem ES pieņemtajiem pasākumiem aviācijas jomā; tātad Gibraltāra lidostai 
tiks uzliktas saistības īstenot visas piemērojamās EK regulas un direktīvas un gūt no tām 
labumu. Šajā saistībā attiecībā uz spēkā esošajiem EK tiesību aktiem Regulas (EK) 
Nr. 1107/2006 piemērošana Gibraltāra lidostai šobrīd ir atlikta. Spānijas Karaliste 
pievienosies Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes paziņojumam par to, ka 
Gibraltāra lidostai oficiāli tiek atcelts atbrīvojums no visu šobrīd spēkā esošo EK pasākumu 
aviācijas jomā piemērošanas. Šī paziņojuma dienā tiks atcelts uz Gibraltāra lidostu 
attiecinātais atbrīvojums no visiem ES pasākumiem aviācijas jomā. Gibraltāra lidostai tiks 
uzliktas saistības īstenot visas piemērojamās EK regulas un direktīvas, tostarp Regulu (EK) 
Nr. 1107/2006, un gūt no tām labumu. 

Tāpēc Komisija norāda, ka tās vēstules saturs, kas Transporta un tūrisma komitejas vārdā 
2006. gada 4. septembrī nosūtīta lūgumraksta iesniedzējam, attiecīgajā laikā bija spēkā, taču 
jaunu faktu dēļ situācija ir mainījusies.

4. Komisijas atbilde (REV.), kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

Komisija vēlas informēt Lūgumrakstu komiteju par pašreizējo juridisko situāciju attiecībā uz 
Regulas (EK) Nr. 1107/2006 ieviešanu. 

Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja pirmo atbildi no Spānijas saņēma 2007. gada 
13. decembrī, savukārt no Apvienotās Karalistes pirmā atbilde tika saņemta 2008. gada 
18. februārī, tajā bija norādīts, ka Eiropas Savienības acquis ieviešana (tai skaitā Regulas 
(EK) Nr. 1107/2006 ieviešana) bija atkarīga no politiskas vienošanās starp Spāniju un 
Apvienoto Karalisti, t. i., Kordovas vienošanās, pilnīgas ieviešanas. 

Pagājušajā februārī Komisijas dienesti lūdza attiecīgās valsts varas iestādes sniegt plašāku 
informāciju par pašreizējo situāciju attiecībā uz šo jautājumu, un martā tika saņemta atbilde, 
ka līdz pat tai dienai Kordovas vienošanās nebija pilnībā ieviesta un līdz ar to Regulas (EK) 
Nr. 1107/2006 ieviešana Gibraltāra lidostā joprojām ir atlikta. Attiecībā uz šīs vienošanās 
pilnīgai ieviešanai paredzēto laiku tika saņemta atbilde, ka nav iespējams norādīt datumu, jo 
šis ir politiskas dabas jautājums.
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Tomēr Gibraltāra varas iestādes izstrādā valsts noteikumus, lai pēc Regulas (EK) 
Nr. 1107/2006 ieviešanas varētu izpildīt tās prasības, un jau nodrošina personu ar ierobežotām 
pārvietošanās spējām vajadzību ievērošanu lidostās, veicot attiecīgus praktiskus pasākumus, 
piemēram:
- īpaši personām ar invaliditāti paredzētu stāvvietu izveidi;
- īpašu rampu izbūvi lidostas ēkā;
- īpaši personām ar invaliditāti paredzētu labierīcību izbūvi;
- mobilu liftu piekļuves lidaparātiem nodrošināšanai;
- palīdzību pieejamās palīdzības/informācijas sniegšanas vietās;
- kafetērijas izveidi izlidošanas zāles pirmajā stāvā.

Secinājums

Šajā gadījumā Regulas (EK) Nr. 1107/2006 ieviešana ir atkarīga no politiskās vienošanās 
starp divām dalībvalstīm, ko Komisija nevar tieši ietekmēt.


