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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0273/2006, ingediend door Gordon Nelson (Britse 
nationaliteit), namens de Gibraltar Local Disability Movement, over het feit 
dat het Commissievoorstel voor een verordening inzake de rechten van 
luchtreizigers met beperkte mobiliteit niet van toepassing is op Gibraltar

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener, die handelt namens de Gibraltar Local Disability Movement, is van oordeel dat het 
feit dat het Commissievoorstel voor een verordening inzake de rechten van luchtreizigers met 
beperkte mobiliteit niet van toepassing is op Gibraltar, een inbreuk is op het EG-Verdrag, met 
name op artikel 3, lid 2, artikel 17, lid 2 en artikel 230. Indiener verzoekt het Europees 
Parlement tussenbeide te komen zodat het voorstel zal worden herzien.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 augustus 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007

Het Commissievoorstel voor een verordening inzake de rechten van luchtreizigers met 
beperkte mobiliteit is op 5 juli 2006 aangenomen door de Raad en het Europees Parlement 
(Verordening nr. 1107/2006).

De toepassing van communautaire wetgeving op het gebied van de luchtvaart (met inbegrip 
van Verordening nr. 1107/2006) laat onverlet het juridisch standpunt van respectievelijk het 
Koninkrijk Spanje en het Verenigd Koninkrijk betreffende het geschil inzake de soevereiniteit 
over het grondgebied waarop de luchthaven is gelegen.

Zoals gesteld in overweging 21 en artikel 1, lid 7 van Verordening nr. 1107/2006, is de 
toepassing van de verordening op de luchthaven van Gibraltar opgeschort totdat de regelingen 
die zijn neergelegd in de gezamenlijke verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken 
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van het Koninkrijk Spanje en het Verenigd Koninkrijk van 2 december 1987, van kracht 
worden. Op het moment van goedkeuring van Verordening nr. 1107/2006 moesten de 
bedoelde regelingen nog van kracht worden.

Op 18 september 2006 hebben het Koninkrijk Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de regering 
van Gibraltar de zogenaamde “Gezamenlijke verklaring van de trialoog van ministers te 
Córdoba” (de “Verklaring van Córdoba”) ondertekend, die bepalingen bevat aangaande de 
luchthaven van Gibraltar.

Volgens de bepalingen van de Verklaring van Córdoba zal de opschorting van alle
communautaire maatregelen voor de luchthaven van Gibraltar worden opgeheven. Voor zover 
het in de context van dit verzoekschrift de bestaande communautaire wetgeving betreft, is de 
toepassing van Verordening nr. 1107/2006 op de luchthaven van Gibraltar momenteel 
opgeschort. Het Koninkrijk Spanje zal samen met het Verenigd Koninkrijk kennis geven van 
de formele opheffing van de opschorting van de toepassing van alle thans geldende 
luchtvaartmaatregelen voor de luchthaven van Gibraltar. Met ingang van de datum van die 
kennisgeving zal de opschorting van alle communautaire luchtvaartmaatregelen voor de 
luchthaven van Gibraltar zijn opgeheven. De luchthaven van Gibraltar zal dan gebonden zijn 
aan alle toepasselijke communautaire verordeningen en richtlijnen, met inbegrip van 
Verordening nr. 1107/2006, en deze moeten naleven en daar ook van kunnen profiteren.

Op grond van het bovenstaande concludeert de Commissie dat de inhoud van de op 
4 september door indiener namens de Committee of Transport and Tourism verstuurde brief 
destijds geldig was, maar dat de situatie door nieuwe ontwikkelingen is gewijzigd.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 10 juni 2011

De Commissie wil de Commissie verzoekschriften graag in kennis stellen van de huidige 
juridische situatie omtrent de handhaving van Verordening (EG) nr. 1107/2006.

De Commissie verzoekschriften en het Europees Parlement hebben op 13 december 2007 van 
Spanje en op 18 februari 2008 van het Verenigd Koninkrijk een eerste antwoord ontvangen, 
waarin werd aangegeven dat de tenuitvoerlegging van het acquis van de Europese Unie (met 
inbegrip van Verordening nr. 1107/2006) afhing van de volledige tenuitvoerlegging van een 
politieke overeenkomst tussen Spanje en het Verenigd Koninkrijk, de zogeheten Verklaring
van Córdoba.

In februari dit jaar hebben de diensten van de Commissie de desbetreffende nationale 
autoriteiten gevraagd om de laatste stand van zaken in dit opzicht, en in maart datzelfde jaar is 
hen geantwoord dat de Verklaring van Córdoba tot op heden nog altijd niet volledig ten 
uitvoer is gelegd en dat Verordening nr. 1107/2006 op de luchthaven van Gibraltar nog altijd 
is opgeschort. Op de vraag wanneer men dacht dat de Overeenkomst volledig ten uitvoer zou 
zijn gelegd, was het antwoord dat er geen datum kon worden genoemd omdat het een 
politieke kwestie betrof.

De autoriteiten van Gibraltar stellen momenteel echter nationale voorschriften op om 
tegemoet te komen aan de vereisten van Verordening nr. 1107/2006 wanneer deze ten uitvoer 
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wordt gelegd, en zorgen reeds dat op de luchthaven rekening wordt gehouden met de 
behoeften van personen met beperkte mobiliteit aan de hand van diverse praktische 
maatregelen, zoals:
- speciale parkeerplaatsen voor gehandicapte bestuurders;
- speciale rolstoelhellingen in het luchthavengebouw;
- aangepaste toiletfaciliteiten;
- mobiele liften voor het aan en van boord gaan van vliegtuigen;
- ondersteuning bij toegankelijke hulp-/informatiedesks;
- cafetaria in de vertrekhal op de begane grond.

Conclusie

In dit specifieke geval hangt de tenuitvoerlegging van Verordening nr. 1107/2006 af van een 
politieke overeenkomst tussen twee lidstaten. De Commissie is niet in de positie om 
rechtstreeks in te grijpen.


