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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0273/2006, adresată de Gordon Nelson, de cetățenie britanică, în 
numele Mișcării Locale din Gibraltar privind dizabilitățile, privind 
neaplicabilitatea, în cazul Gibraltarului, a propunerii  de regulament al CE 
privind drepturile persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe 
calea aerului

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, acționând în numele Mișcării Locale din Gibraltar privind dizabilitățile, susține 
că neaplicabilitatea în cazul Gibraltarului a propunerii de regulament al Comisiei Europene 
privind drepturile persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului 
încalcă Tratatul CE, în special articolul 3 alineatul (2) și articolul 17 alineatul (2), dar și 
articolul 230. Petiționarul solicită Parlamentului European să intervină în vederea revizuirii 
propunerii. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 august 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 mai 2007

Propunerea de regulament al CE privind drepturile persoanelor cu mobilitate redusă în cazul 
transportului aerian a fost adoptată de Consiliu și Parlamentul European la 5 iulie 2006 
(Regulamentul 1107/2006).

Aplicarea legislației UE în domeniul aviației (inclusiv Regulamentul 1107/2006) aeroportului 
Gibraltar este înțeleasă a nu afecta pozițiile legale respective ale Regatului Spaniei și 
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu privire la disputa referitoare la 
suveranitatea asupra teritoriului unde este situat aeroportul.
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Astfel cum se menționează în considerentul (21) și la articolul 1 alineatul (7) din 
Regulamentul 1107/2006, aplicarea regulamentului la aeroportul Gibraltar se suspendă până 
la intrarea în vigoare a acordurilor incluse în declarația comună a miniștrilor afacerilor externe 
ai Regatului Spaniei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din 2 decembrie 
1987. La data adoptării Regulamentului 1107/2006, aceste acorduri încă nu intraseră în 
vigoare.

La 18 septembrie 2006, Regatul Spaniei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și 
guvernul din Gibraltar au semnat așa-numita „Declarație comună a reuniunii Forumului 
ministerial de dialog tripartit de la Córdoba” („Declarația de la Córdoba”), care include 
dispoziții privind aeroportul Gibraltar.

În conformitate cu termenii Declarației de la Córdoba, va exista o ridicare a suspendării 
tuturor măsurilor UE din domeniul aviației privind aeroportul Gibraltar; în consecință, 
aeroportului Gibraltar i se vor aplica, va respecta și va beneficia de toate regulamentele și 
directivele CE aplicabile. În acest context, cu privire la legislația CE existentă, aplicarea 
Regulamentului 1107/2006 la aeroportul Gibraltar este în prezent suspendată. Regatul Spaniei 
se va alătura Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în legătură cu avizarea 
ridicării oficiale a suspendării tuturor măsurilor CE din domeniul aviației privind aeroportul 
Gibraltar, în vigoare în prezent. De la data acestei notificări se va aplica o ridicare a 
suspendării tuturor măsurilor UE din domeniul aviației privind aeroportul Gibraltar. 
Aeroportului Gibraltar i se vor aplica, va respecta și va beneficia de toate regulamentele și 
Directivele CE aplicabile, inclusiv Regulamentul 1107/2006.

În consecință, Comisia concluzionează că conținutul scrisorii trimise petiționarului la 4 
septembrie 2006 în numele Comisiei pentru transport și turism era valabil la acea dată, dar că 
noi elemente au schimbat situația.

4. Răspunsul Comisiei (REV.), primit la 10 iunie 2011

Comisia ar dori să aducă la cunoștința Comisiei pentru petiții ultimele informații referitoare la 
situația juridică privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2006.

Comisia pentru petiții a Parlamentului European a primit un prim răspuns din partea Spaniei 
la 13 decembrie 2007 și din partea Regatului Unit la 18 februarie 2008, potrivit cărora 
punerea în aplicare a acquis-ului comunitar [inclusiv a Regulamentului (CE) nr. 1107/2006] a 
depins de punerea deplină în aplicare a acordului politic dintre Spania și Regatul Unit, 
denumit Acordul de la Córdoba.

În luna februarie a anului trecut, Comisia a solicitat autorităților naționale relevante o nouă 
actualizare cu privire la situația de fapt a acestei probleme, iar în luna martie, aceasta a primit 
răspunsul că, până în prezent, Acordul de la Córdoba nu este încă pus în aplicare integral și, 
prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 rămâne în continuare suspendat în ceea ce 
privește aeroportul Gibraltar. Referitor la aspectul legat de momentul în care este prevăzută 
punerea deplină în aplicare a acestui acord, răspunsul a fost că nu se poate oferi o dată precisă, 
întrucât aceasta este o chestiune de ordin politic.
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Cu toate acestea, autoritățile din Gibraltar elaborează propuneri de reglementări naționale în 
vederea respectării cerințelor Regulamentului (CE) nr. 1107/2006 la data când va fi pus în 
aplicare și se asigură deja că nevoile persoanelor cu mobilitate redusă sunt luate în 
considerare în aeroport, prin adoptarea următoarelor măsuri practice:
- locuri de parcare destinate conducătorilor auto cu handicap,
- rampe construite special în clădirea aeroportului,
- toalete speciale,
- platforme mobile pentru accesul în/din aeronavă,
- asistență și birouri de asistență tehnică/informații,
- un bufet în sala de îmbarcare situată la parter.

Concluzie

În acest caz special, punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2006 depinde de un 
acord politic între două state membre, asupra căruia Comisia nu este în măsură să intervină 
direct.


