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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
Dotyczy: Petycji 0273/2006, którą złożył Gordon Nelson (Wielka Brytania) w imieniu 

Gibraltarskiego Lokalnego Ruchu na rzecz Osób Niepełnosprawnych, w 
sprawie niestosowania wobec Gibraltaru projektu rozporządzenia WE w 
sprawie praw osób o ograniczonej możliwości poruszania się podróżujących 
drogą lotniczą

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, działając w imieniu Gibraltarskiego Lokalnego Ruchu na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych, utrzymuje, że niestosowanie wobec Gibraltaru wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie praw osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się podróżujących drogą lotniczą narusza przepisy Traktatu WE, w szczególności 
art. 3 ust. 2 i art. 17 ust. 2, lecz również art. 230. Składający petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o podjęcie interwencji celem korekty wniosku.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 sierpnia 2006 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 maja 2007 r.

„Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie praw osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej podróżujących drogą lotniczą został przyjęty przez Radę i Parlament Europejski 
w dniu 5 lipca 2006 r. (rozporządzenie 1107/2006).

Przyjmuje się, że stosowanie ustawodawstwa UE w dziedzinie lotnictwa (w tym 
rozporządzenia 1107/2006) do portu lotniczego w Gibraltarze nie narusza odpowiednich 
stanowisk prawnych Królestwa Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
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i Irlandii Północnej w odniesieniu do sporu dotyczącego suwerenności terytorium, na którym 
znajduje się port lotniczy.

Jak przypomina się w punkcie 21 preambuły oraz w art. 1 ust. 7 rozporządzenia 1107/2006, 
stosowanie tego rozporządzenia w stosunku do portu lotniczego w Gibraltarze zawiesza się do 
czasu wejścia w życie ustaleń zawartych we wspólnej deklaracji ministrów spraw 
zagranicznych Królestwa Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej z dnia 2 grudnia 1987 r. W dniu przyjęcia rozporządzenia 1107/2006 ustalenia te 
nie weszły jeszcze w życie.

W dniu 18 września 2006 r. Królestwo Hiszpanii, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej oraz rząd Gibraltaru podpisały tzw. wspólną deklarację z ministerialnego 
posiedzenia Forum Dialogu Trójstronnego w Kordowie („deklarację z Kordowy”), 
zawierającą zapisy dotyczące portu lotniczego w Gibraltarze.

Zgodnie z warunkami deklaracji z Kordowy, zawieszenie wszystkich środków UE w zakresie 
lotnictwa wobec portu lotniczego w Gibraltarze zostanie zniesione; w konsekwencji port 
lotniczy w Gibraltarze będzie związany wszystkimi obowiązującymi rozporządzeniami 
i dyrektywami WE, będzie z nimi zgodny oraz będzie z nich korzystał. W tym kontekście, 
jeżeli chodzi o ustawodawstwo WE, stosowanie rozporządzenia 1107/2006 do portu 
lotniczego w Gibraltarze jest aktualnie zawieszone. Królestwo Hiszpanii wspólnie ze 
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej powiadomi o formalnym 
odwieszeniu stosowania wszystkich aktualnie obowiązujących środków WE w zakresie 
lotnictwa do portu lotniczego w Gibraltarze. Począwszy od dnia powiadomienia nastąpi 
odwieszenie wszystkich środków UE w zakresie lotnictwa w stosunku do portu lotniczego 
w Gibraltarze. Port lotniczy w Gibraltarze będzie związany wszystkimi obowiązującymi 
rozporządzeniami i dyrektywami WE, w tym rozporządzeniem 1107/2006, będzie z nimi 
zgodny oraz będzie z nich korzystał.

Komisja stwierdza zatem, że treść pisma przesłanego w imieniu Komisji Transportu 
i Turystyki do składającego petycję w dniu 4 września 2006 r. była aktualna w tamtym czasie, 
jednakże nowe elementy wpłynęły na zmianę sytuacji.”

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

Komisja pragnie przekazać Komisji Petycji aktualne informacje na temat obecnego stanu 
prawnego w zakresie wdrażania rozporządzenia (WE) nr 1107/2006. 

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego otrzymała pierwszą odpowiedź od władz 
hiszpańskich w dniu 13 grudnia 2007 r., a od władz brytyjskich w dniu 18 lutego 2008 r. 
Stwierdza się w nich, że wdrożenie dorobku prawnego Unii Europejskiej (w tym 
rozporządzenia nr 1107/2006) zależy od pełnej implementacji politycznego porozumienia 
między Hiszpanią a Wielką Brytanią zwanego umową z Kordowy.

W lutym służby Komisji zwróciły się do właściwych władz krajowych o przekazanie 
dalszych informacji na temat aktualnego stanu rzeczy w odniesieniu do tej kwestii, zaś w 
marcu otrzymały odpowiedź, że do chwili obecnej umowa z Kordowy nadal nie została w 
pełni wprowadzona w życie, a tym samym wdrażanie rozporządzenia nr 1107/2006 na 
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lotnisku w Gibraltarze jest wciąż zawieszone. W odniesieniu do terminu pełnej implementacji 
tej umowy odpowiedź brzmiała, że jest to kwestia polityczna i dlatego nie można podać 
żadnej daty.

Władze Gibraltaru opracowują jednak regulacje krajowe tak, aby spełnić wymogi 
rozporządzenia nr 1107/2006 po jego wejściu w życie i już teraz zapewniają uwzględnienie 
potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi na tym lotnisku, czyniąc kilka kroków 
praktycznych, takich jak:
– utworzenie parkingu dla osób niepełnosprawnych;
– budowa specjalnych podjazdów w budynkach lotniska;
– budowa specjalnych toalet;
– zapewnienie mobilnej windy wykorzystywanej przy wsiadaniu do samolotu i wysiadaniu z 
niego;
– zapewnienie pomocy w dostępnych punktach informacyjnych;
– utworzenie kawiarni w hali odlotów na parterze.

Wniosek

W tym konkretnym przypadku wdrożenie rozporządzenia nr 1107/2006 zależy od 
porozumienia politycznego między dwoma państwami członkowskimi, a w tej kwestii 
Komisja nie jest w stanie podjąć bezpośrednich działań.


