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DIRECTIVA 2008/…/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din…

privind tarifele de aeroport

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

                                               

1 JO C 10, 15.1.2008, p. 35.
2 JO C 305, 15.12.2007, p. 11.
3 Avizul Parlamentului European din 15 ianuarie 2008 (nepublicat încă Jurnalul Oficial), 

Poziţia comună a Consiliului din…. (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia 
Parlamentului European (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
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întrucât:

(1) Principala sarcină şi activitate comercială a aeroporturilor este să asigure manipularea 

aeronavelor, de la aterizare şi până la decolare, precum şi a pasagerilor şi a mărfurilor, 

pentru a permite transportatorilor aerieni să ofere servicii de transport aerian. În acest scop, 

aeroporturile pun la dispoziţie anumite facilităţi şi servicii legate de operarea aeronavelor şi 

tratamentul pasagerilor şi mărfurilor, ale căror costuri le acoperă prin perceperea de tarife 

de aeroport. Organismele de gestionare a aeroporturilor care oferă facilităţi şi servicii 

pentru care se percep tarife de aeroport ar trebui să depună eforturi pentru a-şi desfăşura 

activitatea pe baza principiului eficienţei costurilor.

(2) Este necesar să se stabilească un cadru comun de reglementare a elementelor esenţiale ale 

tarifelor de aeroport precum şi a modalităţii de stabilire a acestora, deoarece, în absenţa 

unui astfel de cadru, este posibil ca cerinţe de bază în cadrul raportului dintre organismele 

de gestionare a aeroporturilor şi utilizatorii aeroporturilor să nu fie respectate. Un astfel de 

cadru nu ar trebui să aducă atingere posibilităţii unui stat membru de a determina măsura în 

care veniturile provenite din activităţile comerciale ale unui aeroport pot fi luate în 

considerare în stabilirea tarifelor de aeroport.

(3) Prezenta directivă ar trebui să se aplice aeroporturilor situate în Comunitate care depăşesc 

o dimensiune minimă, deoarece gestionarea şi finanţarea aeroporturilor mici nu necesită 

aplicarea unui cadru comunitar, precum şi aeroportului cu cel mai mare trafic de pasageri 

din fiecare stat membru.

(4) Pentru a promova coeziunea teritorială, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 

aplica un sistem de tarifare comun pentru a acoperi o reţea de aeroporturi. Transferurile 

economice dintre aeroporturile din aceste reţele ar trebui să respecte legislaţia comunitară.
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(5) Din motive de distribuţie a traficului, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 

permite unui organism de gestionare a aeroporturilor care deservesc acelaşi oraş sau 

aceeaşi conurbaţie să aplice acelaşi nivel de tarife de aeroport. Transferurile economice 

între aceste aeroporturi ar trebui să respecte legislaţia comunitară relevantă.

(6) Stimulentele pentru crearea de noi rute, cum ar fi cele destinate promovării, inter alia, a 

dezvoltării regiunilor defavorizate şi periferice ar trebui să se acorde numai în conformitate 

cu legislaţia comunitară.

(7) Perceperea tarifelor pentru prestările de servicii de navigaţie aeriană şi de handling la sol a 

constituit deja obiectul Regulamentului (CE) nr. 1794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 

2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană1 şi

respectiv al Directivei nr. 96/67/CE a Consiliului din 15 octombrie 1996 privind accesul la 

piaţa serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunităţii2. Tarifele percepute în

vederea finanţării asistenţei acordate pasagerilor cu handicap şi pasagerilor cu mobilitate 

redusă sunt reglementate prin Regulamentul (CE). nr. 1107/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale 

persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului3.

(8) Consiliul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (Consiliul ICAO) din 2004 a adoptat 

politici privind tarifele de aeroport care includeau, inter alia, principii privind corelarea cu 

nivelul costurilor, nediscriminarea şi un mecanism independent de reglementare a 

aspectelor economice ale aeroporturilor.

(9) Consiliul ICAO a considerat că un tarif de aeroport este o prelevare concepută şi aplicată 

cu scopul precis de a recupera costurile pentru punerea la dispoziţie a facilităţilor şi 

serviciilor pentru aviaţia civilă, în timp ce o taxă este o prelevare concepută pentru a obţine 

venituri la bugetul de stat sau la bugetul local şi care nu se aplică aviaţiei civile în 

ansamblu şi nici nu se raportează la costuri specifice.

                                               

1 JO L 341, 7.12.2006, p.3.
2 JO L 272, 25.10.1996, p.36. Directivă modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al 

Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p.1).
3 JO L 204, 26.7.2006, p. 1.
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(10) Tarifele de aeroport ar trebui să fie nediscriminatorii. Ar trebui să se pună în aplicare o 

procedură obligatorie de consultare periodică între organismele de gestionare a 

aeroporturilor şi utilizatorii aeroporturilor, cu posibilitatea, pentru fiecare parte, de a 

recurge la un organism independent de supraveghere în cazul în care o decizie privind 

tarifele de aeroport sau modificarea sistemului de tarifare este contestată de utilizatorii 

aeroporturilor.

(11) Ar trebui instituit un organism independent de supraveghere în fiecare stat membru în 

scopul de a se garanta imparţialitatea deciziilor acestuia, precum şi aplicarea

corespunzătoare şi eficace a prezentei directive. Organismul ar trebui să dispună de toate 

resursele necesare în sensul de personal, expertiză, precum şi mijloace financiare pentru 

îndeplinirea sarcinilor sale.

(12) Este foarte important ca utilizatorii aeroporturilor să fie informaţi de către organismele de 

gestionare a aeroportului cu privire la modul şi la elementele pe baza cărora sunt calculate 

tarifele de aeroport. O asemenea transparenţă ar oferi transportatorilor aerieni o imagine de 

ansamblu asupra costurilor suportate de aeroport şi asupra productivităţii investiţiilor 

aeroportuare. Pentru a permite unui organism de gestionare a aeroportului să evalueze în 

mod corespunzător cerinţele privind investiţiile viitoare, utilizatorii aeroportului ar trebui 

să comunice în timp util organismului de gestionare a aeroportului toate previziunile lor 

operaţionale, proiectele de dezvoltare, precum şi cererile şi propunerile lor specifice.

(13) Organismele de gestionare a aeroporturilor ar trebui să informeze utilizatorii aeroporturilor 

cu privire la proiectele majore de infrastructură deoarece acestea au un impact semnificativ 

asupra sistemului sau nivelului tarifelor de aeroport. Aceste informaţii ar trebui furnizate

pentru a face posibilă monitorizarea costurilor infrastructurii şi pentru a permite punerea la 

dispoziţie de facilităţi corespunzătoare şi eficiente din perspectiva costurilor în cadrul 

respectivului aeroport.
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(14) Organismelor de gestionare a aeroporturilor ar trebui să li se permită aplicarea de tarife de 

aeroport corespunzătoare infrastructurii şi/sau nivelului serviciilor furnizate, întrucât 

transportatorii aerieni au un interes legitim să solicite organismelor de gestionare a 

aeroporturilor servicii care să corespundă raportului preţ/calitate. Cu toate acestea, accesul 

la un nivel diferenţiat de infrastructură sau de servicii ar trebui să fie deschis în mod 

nediscriminatoriu tuturor transportatorilor care doresc să beneficieze de acestea. În cazul în 

care cererea depăşeşte oferta, accesul ar trebui să fie determinat pe baza unor criterii 

obiective şi nediscriminatorii care urmează să fie elaborate de către un organism de 

gestionare a aeroportului. Orice diferenţiere privind tarifele de aeroport ar trebui să fie 

transparentă, obiectivă şi bazată pe criterii clare.

(15) În ceea ce priveşte calitatea serviciilor, utilizatorii aeroportului şi organismul de gestionare 

a aeroportului ar trebui să poată încheia un acord privind nivelul serviciilor furnizate în 

schimbul tarifelor de aeroport. În cadrul consultărilor periodice ar putea avea loc negocieri 

cu privire la calitatea serviciilor furnizate în schimbul tarifelor de aeroport.

(16) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere tratatului, în special articolelor 81-89.
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(17) Deoarece obiectivul prezentei directive, şi anume stabilirea de principii comune pentru 

perceperea de tarife de aeroport pe aeroporturile din Comunitate, nu poate fi realizat în 

mod satisfăcător de către statele membre, întrucât astfel de sisteme de tarife de aeroport nu 

se pot institui la nivel naţional într-un mod care să asigure uniformitatea pe teritoriul 

Comunităţii şi, având în vedere amploarea şi efectele sale, acest obiectiv poate fi realizat 

mai bine la nivelul Comunităţii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul 

subsidiarităţii astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul 

proporţionalităţii astfel cum este enunţat în respectivul articol, prezenta directivă nu 

depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1 

Obiect

(1) Prezenta directivă stabileşte principii comune pentru perceperea tarifelor de aeroport pe 

aeroporturile comunitare.
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(2) Prezenta directivă se aplică oricărui aeroport situat pe un teritoriu care face obiectul 

dispoziţiilor tratatului, este deschis traficului comercial şi are un trafic anual care depăşeşte 

5 milioane de pasageri, precum şi aeroportului cu cel mai mare trafic de pasageri din 

fiecare stat membru.

(3) Statele membre publică o listă a aeroporturilor aflate pe teritoriul lor cărora li se aplică 

prezenta directivă. Această listă se bazează pe date preluate de la Comisie (EUROSTAT) şi 

se actualizează anual.

(4) Prezenta directivă nu se aplică în cazul tarifelor percepute pentru remunerarea serviciilor

de navigaţie aeriană de rută şi terminale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 

1794/2006, tarifelor percepute pentru remunerarea serviciilor de handling la sol menţionate 

în anexa la Directiva 96/67/CE, sau tarifelor percepute pentru finanţarea asistenţei acordate 

pasagerilor cu handicap sau pasagerilor cu mobilitate redusă menţionate în Regulamentul 

(CE) nr. 1107/2006.
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(5) Prezenta directivă nu aduce atingere dreptului fiecărui stat membru de a aplica măsuri de 

reglementare suplimentare care să nu fie incompatibile cu prezenta directivă sau cu alte 

dispoziţii pertinente ale dreptului comunitar în ceea ce priveşte orice organism de 

gestionare a aeroportului situat pe teritoriul acestuia. Aceasta poate include măsuri de 

supraveghere economică, precum aprobarea sistemelor de tarifare şi/sau a nivelului 

tarifelor, cu includerea unor metode de tarifare bazate pe stimulente sau reglementări 

privind plafonarea preţurilor.

Articolul 2 

Definiţii

În sensul prezentei directive:

1. „aeroport” înseamnă orice suprafaţă de teren special amenajată pentru aterizarea, decolarea 

şi manevrele unei aeronave, inclusiv instalaţiile auxiliare de care aceste operaţiuni pot avea 

nevoie pentru îndeplinirea cerinţelor traficului aerian şi ale serviciilor aeriene, inclusiv 

instalaţiile necesare pentru a asista serviciile aeriene comerciale;

2. „organism de gestionare a aeroportului” înseamnă un organism care, pe lângă alte activităţi 

sau nu, după caz, are ca obiectiv, în temeiul legislaţiei sau reglementărilor naţionale sau a 

unor contracte, administrarea şi gestionarea infrastructurilor unui aeroport sau ale unei 

reţele de aeroporturi, precum şi coordonarea şi controlul activităţilor diferiţilor operatori 

prezenţi în aeroporturile sau în reţeaua de aeroporturi în cauză;
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3. „utilizator al aeroportului” înseamnă orice persoană fizică sau juridică responsabilă pentru 

transportul pe calea aerului al pasagerilor, al corespondenţei şi/sau al mărfurilor, către sau 

de la aeroportul în cauză;

4. „tarif de aeroport” înseamnă o prelevare obţinută în beneficiul organismului de gestionare a 

aeroportului şi plătită de către utilizatorii aeroportului pentru utilizarea facilităţilor şi serviciilor 

care le sunt puse la dispoziţie în exclusivitate de organismul de gestionare a aeroportului şi care 

au legătură cu aterizarea, decolarea, iluminarea şi gararea aeronavelor şi cu tratamentul

pasagerilor şi mărfurilor;

5. „reţea de aeroporturi” înseamnă un grup de aeroporturi, desemnat în mod corespunzător în 

acest sens de către statul membru, care este operat de acelaşi organism de gestionare a 

aeroporturilor .

Articolul 3 

Nediscriminarea

Statele membre se asigură că tarifele de aeroport nu discriminează între utilizatorii aeroporturilor, în 

conformitate cu legislaţia comunitară. Acest lucru nu împiedică însă adaptarea acestor tarife de 

aeroport în funcţie de anumite aspecte de interes public şi general, inclusiv chestiuni referitoare la 

protecţia mediului. Criteriile utilizate pentru o astfel de adaptare trebuie să fie relevante, obiective şi 

transparente.
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Articolul 4 

Reţeaua de aeroporturi

(1) Statele membre pot permite organismului de gestionare aeroportuar al unei reţele de 

aeroporturi să introducă un sistem comun şi transparent de tarifare care să acopere reţeaua 

de aeroporturi.

(2) Statele membre pot permite unui organism de gestionare a aeroporturilor care deservesc 

acelaşi oraş sau aceeaşi conurbaţie să aplice acelaşi nivel de tarife de aeroport tuturor

aeroporturilor vizate, cu condiţia ca fiecare aeroport să respecte în totalitate condiţiile de 

transparenţă prevăzute la articolul 6.

Articolul 5 

Consultare şi cale de atac

(1) Statele membre se asigură că este stabilită o procedură obligatorie de consultări periodice, 

care se desfăşoară periodic, între organismul de gestionare a aeroportului şi utilizatorii 

aeroportului sau reprezentanţii utilizatorilor sau asociaţiile de utilizatori ai aeroportului, în 

ceea ce priveşte funcţionarea sistemului de tarife de aeroport, nivelul tarifelor de aeroport

şi, dacă este cazul, calitatea serviciilor furnizate. O astfel de consultare are loc cel puţin 

odată pe an, exceptând cazul în care s-a convenit altfel cu ocazia ultimei consultări. În 

cazul în care există un acord multianual între organismul de gestionare a aeroportului şi 

utilizatorii aeroportului, consultările au loc conform dispoziţiilor din respectivul acord. 

Statele membre îşi păstrează dreptul de a solicita consultări mai frecvente.
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(2) Statele membre se asigură, atunci când este posibil, că modificările aduse sistemului de 

tarife de aeroport sau nivelului acestora se efectuează de organismul de gestionare a 

aeroportului în acord cu utilizatorii aeroportului. În acest scop, organismul de gestionare a 

aeroportului prezintă orice propuneri de modificare a sistemului de tarife de aeroport sau a 

nivelului acestora, împreună cu motivele care stau la baza acestora, utilizatorilor 

aeroportului, în termen de cel mult patru luni înainte de intrarea în vigoare a modificărilor, 

cu excepţia cazului în care intervin împrejurări excepţionale, care trebuie justificate faţă de 

utilizatorii aeroportului, caz în care această perioadă nu poate să fie mai scurtă de două luni. 

Organismul de gestionare a aeroportului organizează consultări pe tema modificărilor 

propuse cu utilizatorii aeroportului şi ţine cont de opiniile acestora înainte de a adopta o 

decizie. Organismul de gestionare a aeroportului publică decizia sau recomandarea 

adoptată într-un termen rezonabil înainte de intrarea în vigoare a acesteia. Organismul de 

gestionare a aeroportului îşi justifică decizia faţă de opiniile utilizatorilor aeroportului în 

cazul în care nu se ajunge la niciun acord între organismul de gestionare a aeroportului şi 

utilizatorii aeroportului cu privire la modificările propuse.

(3) Statele membre se asigură că, în cazul unui dezacord în ceea ce priveşte o decizie privind 

tarifele de aeroport adoptată de organismul de gestionare a aeroportului, fiecare parte poate 

solicita intervenţia organismului independent de supraveghere menţionat la articolul 10 

care examinează motivele respectivei modificări a sistemului de tarife de aeroport sau a 

nivelului acestora.

(4) În cazul în care o modificare a sistemului sau a nivelului tarifelor de aeroport decisă de 

organismul de gestionare a aeroportului este prezentată organismului independent de 

supraveghere, aceasta nu poate să producă efecte înainte ca organismul respectiv să fi 

examinat chestiunea. Organismul independent de supraveghere poate adopta o decizie 

provizorie privind intrarea în vigoare a modificării aduse tarifelor de aeroport.
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(5) Un stat membru poate decide să nu aplice alineatele (3) şi (4) în ceea ce priveşte 

modificările aduse sistemului de tarife de aeroport sau nivelului acestora în aeroporturile 

pentru care s-a stabilit o procedură care asigură o supraveghere economică. Aceste măsuri 

de supraveghere economică pot fi similare celor menţionate la articolul 1 alineatul (5). În 

cazul în care aceste măsuri includ aprobarea sistemului sau a nivelului tarifelor de aeroport, 

ele trebuie aprobate de acelaşi organism care a fost numit sau instituit ca organism de 

supraveghere independent în sensul prezentei directive.

Articolul 6 

Transparenţa

(1) Statele membre se asigură că organismul de gestionare a aeroportului pune de fiecare dată 

la dispoziţia tuturor utilizatorilor aeroportului sau a reprezentanţilor şi asociaţiilor de 

utilizatori ai aeroportului, cu ocazia organizării consultărilor menţionate la articolul 5

alineatul (1), informaţii cu privire la componentele care servesc drept bază pentru stabilirea 

sistemului sau a nivelului tarifelor aplicate în fiecare aeroport de către organismul de 

gestionare a aeroportului. Aceste informaţii includ cel puţin următoarele:

(a) o listă a diferitelor servicii şi infrastructuri puse la dispoziţie în schimbul tarifului de 

aeroport perceput;

(b) metodologia folosită pentru stabilirea tarifelor de aeroport;

(c) structura generală a costurilor aferente facilităţilor şi serviciilor corespunzătoare 

tarifelor de aeroport;
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(d) veniturile din diferite tarife şi costul total al serviciilor acoperite de aceste tarife;

(e) previziuni privind evoluţia situaţiei în aeroport în ceea ce priveşte tarifele, creşterea 

traficului şi investiţiile propuse;

(f) utilizarea efectivă a infrastructurii aeroportuare şi a echipamentului pe o anumită 

perioadă de timp;

(2) Statele membre se asigură că utilizatorii aeroporturilor trimit informaţii organismului de 

gestionare înaintea fiecărei consultări, astfel cum este prevăzut la articolul 5 alineatul (1), 

în special cu privire la:

(a) previziunile în ceea ce priveşte traficul;

(b) previziunile cu privire la compoziţia şi utilizarea preconizată a flotei acestora;

(c) proiectele lor de dezvoltare privind aeroportul în cauză;

(d) cerinţele lor în cadrul aeroportului în cauză.

(3) Sub rezerva dispoziţiilor legale naţionale, informaţiile furnizate în temeiul acestui articol 

sunt considerate confidenţiale sau sensibile din punct de vedere economic şi tratate în 

consecinţă. În cazul organismelor de gestionare a aeroporturilor cotate la bursă, trebuie 

respectate în special reglementările aplicabile bursei.
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Articolul 7 

Infrastructuri noi

Statele membre se asigură că organismul de gestionare a aeroportului se consultă cu utilizatorii 

aeroportului înainte de finalizarea planurilor privind proiectele de infrastructuri noi.

Articolul 8 

Standarde de calitate

(1) Pentru a asigura funcţionarea fără impedimente şi eficientă a unui aeroport, statele membre 

iau măsurile necesare pentru a permite organismului de gestionare a aeroportului şi 

reprezentanţilor sau asociaţiilor de utilizatori ai aeroportului să poarte negocieri în vederea 

încheierii unui acord privind nivelul serviciilor referitor la calitatea serviciilor furnizate în 

aeroport. Aceste negocieri cu privire la calitatea serviciilor pot avea loc în cadrul 

consultărilor menţionate la articolul 5 alineatul (1).

(2) Orice astfel de acord privind nivelul serviciilor stabileşte nivelul serviciilor ce urmează să 

fie furnizate de către organismul de gestionare a aeroportului, luându-se în considerare 

sistemul sau nivelul existent al tarifelor de aeroport precum şi nivelul serviciilor la care 

utilizatorii aeroportului au dreptul în schimbul tarifelor de aeroport.
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Articolul 9

Serviciile personalizate

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite organismului de gestionare a 

aeroportului să pună la dispoziţie servicii aeroportuare, terminale sau părţi din terminale 

care să difere din perspectiva calităţii şi a destinaţiei, în scopul de a putea pune la 

dispoziţie servicii personalizate sau un terminal sau o parte dintr-un terminal cu o 

destinaţie specifică. Sistemul sau nivelul tarifelor de aeroport poate fi diferenţiat în funcţie de 

calitatea şi de sfera acestor servicii, precum şi de costurile acestora sau pe baza oricărei alte 

justificări obiective. Organismele de gestionare a aeroporturilor au libertatea de a stabili 

orice astfel de tarife de aeroport diferenţiate.

(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite oricărui utilizator al aeroportului 

care doreşte să recurgă la servicii personalizate sau la un terminal sau o parte dintr-un 

terminal cu o destinaţie specifică, să aibă acces la aceste servicii şi la respectivul terminal 

sau la o parte din acesta.

În cazul în care la serviciile personalizate şi/sau la un terminal sau o parte dintr-un terminal 

cu destinaţie specifică doresc să aibă acces mai mulţi utilizatori ai aeroportului decât este 

posibil, date fiind constrângerile de capacitate, accesul se stabileşte pe baza unor criterii 

relevante, obiective, transparente şi nediscriminatorii. Criteriile respective pot fi stabilite 

de către organismul de gestionare a aeroportului iar statele membre pot impune ca aceste 

criterii să fie aprobate de către organismul independent de supraveghere.
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Articolul 10

Organismul independent de supraveghere 

(1) Statele membre numesc sau instituie un organism independent în calitate de organism 

independent naţional de supraveghere, pentru a asigura aplicarea corectă a măsurilor luate 

în vederea asigurării conformităţii cu prezenta directivă şi asumării cel puţin a sarcinilor 

atribuite în temeiul articolului 5. Acest organism poate fi aceeaşi autoritate căreia statul 

membru i-a atribuit sarcina punerii în aplicare a măsurilor de reglementare suplimentare 

menţionate la articolul 1 alineatul (5), inclusiv aprobarea sistemului de tarifare şi/sau a 

nivelului tarifelor de aeroport, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor prevăzute la alineatul (2)

al prezentului articol.

(2) Statele membre garantează independenţa organismului independent de supraveghere 

asigurându-se că acesta reprezintă o entitate juridică diferită şi independentă din punct de 

vedere funcţional de orice organism de gestionare a aeroportului şi de orice transportator 

aerian. Statele membre care păstrează dreptul de proprietate asupra aeroporturilor, 

organismelor de gestionare a aeroporturilor sau transportatorilor aerieni sau controlul 

asupra organismelor de gestionare a aeroporturilor sau transportatorilor aerieni se asigură 

că atribuţiile aferente unui astfel de drept de proprietate sau control nu sunt acordate 

organismului independent de supraveghere. Statele membre se asigură că organismul 

independent de supraveghere îşi exercită competenţele în mod imparţial şi transparent.
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(3) Statele membre comunică Comisiei denumirea şi adresa organismului independent de 

supraveghere, sarcinile şi responsabilităţile atribuite acestuia, precum şi măsurile luate 

pentru a garanta conformitatea cu alineatul (2).

(4) Statele membre pot stabili un mecanism de finanţare a organismului independent de 

supraveghere, mecanism ce poate include şi aplicarea unui tarif utilizatorilor aeroportului 

şi organismelor de gestionare a aeroporturilor.

(5) Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (5), statele membre se asigură că, în ceea ce 

priveşte dezacordurile menţionate la articolul 5 alineatul (3), pentru organismul 

independent de supraveghere se vor lua măsurile necesare referitoare la sistemul de tarife 

de aeroport sau la nivelul acestora, inclusiv la calitatea serviciilor, pentru a:

(a) stabili procedura de soluţionare a dezacordurilor dintre organismul de gestionare a 

aeroportului şi utilizatorii aeroportului;

(b) determina condiţiile în care organismul independent de supraveghere poate fi sesizat 

cu privire la un dezacord. Acesta poate, în special, să respingă plângerile care nu sunt 

motivate corespunzător sau care nu sunt documentate în mod adecvat.

(c) stabili criteriile în raport cu care vor fi analizate dezacordurile în vederea soluţionării.

Aceste proceduri, condiţii şi criterii sunt nediscriminatorii, transparente şi obiective.



8332/08 RD/vp 18
DG C 3 RO

(6) Atunci când se desfăşoară o investigaţie cu privire la temeiul modificării sistemului de 

tarife de aeroport sau a nivelului acestora, astfel cum se prevede la articolul 5, organismul 

independent de supraveghere are acces la informaţiile necesare de care dispun părţile 

implicate şi are obligaţia de a consulta părţile implicate pentru a lua o decizie. Acesta emite 

o decizie cât de curând posibil şi, în orice caz, în termen de cel mult şase luni de la 

primirea plângerii. Deciziile organismului independent de supraveghere au caracter 

obligatoriu, fără a aduce atingere examinării pe cale parlamentară sau judecătorească, în 

funcţie de modul în care se efectuează aceasta în statele membre.

(7) Organismul independent de supraveghere publică un raport anual privind activităţile sale.

Articolul 11

Raport şi revizuire

(1) Până la….*.Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind 

punerea în aplicare a prezentei directive, evaluând progresele realizate în atingerea 

obiectivelor sale, precum şi, atunci când este cazul, orice propunere corespunzătoare.

(2) Statele membre şi Comisia cooperează la punerea în aplicare a prezentei directive, în 

special în ceea ce priveşte culegerea informaţiilor pentru raportul menţionat la alineatul 

(1).

                                               

*1 JO - patru ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
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Articolul 12

Transpunerea

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor 

administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la…. Statele 

membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă respectivele acte, acestea cuprind o trimitere la 

prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale.

Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri

(2) Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziţii legale naţionale pe care 

le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

                                               

 JO - 36 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
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Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene.

Articolul 14

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele
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I. INTRODUCERE

1. La 29 ianuarie 2007, Comisia a transmis Consiliului propunerea sus-menţionată.

Propunerea se bazează pe articolul 80 alineatul (2) din Tratatul CE.

2. La 29-30 noiembrie 2007, Consiliul TTE a ajuns la o abordare generală privind 

propunerea.

3. La 15 ianuarie 2008, Parlamentului European [raportor dl Ulrich Stockmann (PSE-DE)] 

a votat propunerea în primă lectură. Avizul PE cuprinde un număr de 45 de 

amendamente.

4. La 17 aprilie 2008, Consiliul TTE a ajuns la un acord politic privind propunerea, 

acceptând o parte din cele 45 de amendamente propuse de Parlamentul European la 

prima lectură (doc. 8017/08). Adoptarea de către Consiliu a poziţiei comune rezultate 

este prevăzută pentru 23 iunie 2008. 

II. OBIECTIV

Obiectivul directivei propuse este de a stabili principii comune de percepere a tarifelor de 

aeroport în aeroporturile comunitare. Scopul acesteia este de a clarifica relaţia dintre 

operatorii aeroportuari şi utilizatorii aeroporturilor, prin recurgerea la transparenţă, 

consultarea utilizatorilor şi aplicarea principiului nediscriminării în calculul tarifelor de 

aeroport aplicate utilizatorilor. În plus, scopul directivei este de a institui autorităţi puternice şi 

independente la nivelul statelor membre care să arbitreze şi să soluţioneze litigiile, pentru a 

asigura rezolvarea rapidă a acestora.



8332/2/08 REV 2 ADD 1 dm/AB/nb 3
DG C III RO

III. ANALIZA POZIŢIEI COMUNE

1. Cadrul general

Parlamentul European (PE) a adoptat 45 de amendamente la propunerea Comisiei în cadrul 

şedinţei sale plenare din 15 ianuarie 2008. Poziţia comună a Consiliului reflectă modificările 

aduse propunerii Comisiei (a se vedea punctul 2.a. de mai jos) prin integrarea unui număr 

mare de amendamente,

- fie textual (amendamentele 8, 10, 11, 45 propuse de PE ),

- fie la nivel de principii, printr-o formulare similară (amendamentele 1, 2, 3, 15, 23, 28, 

29 propuse de PE).  

Totuşi, un important număr de amendamente nu este reflectat în poziţia comună, deoarece 

Consiliul a considerat 

1. că erau redundante, întrucât erau deja acoperite de alte instrumente adoptate după 

adoptarea de către PE a avizului său; sau

2. că au fost luate în considerare într-o altă parte a textului, deoarece propunerea iniţială a 

Comisiei a fost reformulată în poziţia comună. 

2. Aspecte specifice

a. Principalele modificări aduse propunerii Comisiei

Pe baza propunerii Comisiei, Consiliul a introdus o serie de modificări, care pot fi 

rezumate după cum urmează:

 Domeniul de aplicare a directivei propuse, articolul 1

Iniţial, Comisia a propus includerea tuturor aeroporturilor cu un trafic anual de 

peste 1 milion de pasageri. Consiliul a căzut de acord să ridice acest prag la 5 

milioane şi să adauge cel mai mare aeroport din fiecare stat membru. În plus, acest 

domeniu de aplicare este conform cu avizul PE.
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 Adaptarea tarifelor la aspectele legate de mediu şi la alte obiective de interes 

public, articolul 3

Consiliul a căzut de acord asupra includerii acestei posibilităţi în articolul privind 

nediscriminarea. Adăugarea acestui element reflectă dorinţa statelor membre de a 

avea posibilitatea să promoveze utilizarea de aeronave mai ecologice prin 

modularea tarifelor de aeroport, aceasta putând fi utilă şi în alte scopuri.

 Corelarea cu nivelul costurilor, Considerentul 8

Acest considerent reflectă un compromis echilibrat între dorinţa statelor membre 

ca tarifele de aeroport să fie strict legate de nivelul costului aferent furnizării de 

servicii aeroportuare (in conformitate cu recomandările politicii ICAO privind 

tarifele de aeroport) şi un nivel adecvat de flexibilitate acordat altor state membre, 

inclusiv acelora care consideră că acest fapt ar putea avea implicaţii asupra 

funcţionării reţelelor de aeroporturi deoarece anumite state membre au nevoie de 

flexibilitate în ceea ce priveşte utilizarea veniturilor de natură comercială în cadrul 

reţelei de aeroporturi.

 Reţeaua de aeroporturi şi sistemul de aeroporturi, articolul 2 alineatul (5) şi 

articolul 4

Consiliul a căzut de acord asupra faptului că era necesară introducerea în textul 

proiectului de directivă a unei definiţii a reţelelor de aeroporturi. Mai mult, acesta 

a considerat ca adecvată includerea unui text care să asigure faptul că 

aeroporturile care deservesc acelaşi oraş sau conurbaţie pot partaja un sistem de 

tarifare comun.

 Măsuri de supraveghere economică, articolul 5 alineatul (5)

Consiliul a considerat ca adecvată adăugarea unei prevederi privind măsurile de 

supraveghere economică, în conformitate cu care statele membre, care utilizează 

sistemele de supraveghere economică, nu sunt obligate să aplice procedurile 

prevăzute de directivă pentru soluţionarea litigiilor. Aceasta se bazează pe faptul 

că supravegherea economică oferă un grad de protecţie comparabil cu cel stabilit 

prin directivă.
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 Termenul pentru transpunerea directivei, articolul 12 

Consiliul a prelungit perioada acordată pentru transpunerea directivei în legislaţia 

naţională la 36 de luni, pentru a pune la dispoziţia tuturor statelor membre o 

perioadă suficientă de timp pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în 

aplicare a acesteia.

b. Amendamente ale Parlamentului European

Deşi Consiliul a luat în considerare, de asemenea, un număr de amendamente, acesta nu 

le-a inclus în poziţia comună. Aceste chestiuni ar putea fi rezumate după cum urmează:

 Tarife de securitate

Amendamente relevante: 4, 13, 37-41

Poziţia comună nu a inclus amendamentele privind finanţarea măsurilor de 

securitate considerând că preocupările PE în această privinţă îşi găsesc deja un

răspuns prin intrarea în vigoare a noului Regulament privind securitatea aviaţiei 

civile (Regulamentul 300/2008). Aceste preocupări vor fi abordate de asemenea 

într-o viitoare iniţiativă de politică a Comisiei.

 Prefinanţarea

Amendamente relevante: 31, 32

Poziţia comună recunoaşte importanţa proiectelor noi de infrastructură şi asigură 

posibilitatea finanţării acestora, protejând interesele utilizatorilor aeroporturilor. 

Acest principiu de prefinanţare este deja menţionat în textele ICAO, dar Consiliul 

a considerat că este mai adecvat să nu îl includă în poziţia sa comună din cauza 

abordărilor diferite din statele membre şi din nevoia de a păstra flexibilitatea. 

Comisia nu a acceptat aceste amendamente.
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 Sistem de încasare unică sau dublă

Amendamente relevante: 6, 22

Consiliul a considerat ca necesar să prevadă stabilirea unui cadru comun pentru 

reglementarea elementelor esenţiale ale tarifelor aeroportuare şi a modalităţii de 

stabilire a acestora, dar a considerat, de asemenea, că statele membre ar trebui să 

aibă libertatea de a permite încasarea unică sau dublă sau o combinaţie a celor 

două sisteme şi să nu fie obligate să adopte o legislaţie prin care să devină 

obligatoriu unul dintre aceste sisteme sau să dea aeroporturilor dreptul să aleagă 

tipul de încasare pe care îl vor adopta.   Pentru aceste motive, poziţia comună nu a 

inclus nicio prevedere specială referitoare la această chestiune.

 Acoperirea tuturor aeroporturilor aflate într-o reţea

Amendamente relevante: 9, 14

Poziţia comună nu a acceptat aceste amendamente pentru motive de coerenţă cu 

întreaga abordare privind reţelele, în special nediscriminarea reţelelor între statele 

membre, eliminarea birocraţiei inutile la nivelul aeroporturilor mici şi lipsa de 

necesitate practică, întrucât Consiliul consideră că riscul de subvenţionare 

încrucişată este nefondat.

 Alte amendamente 

Poziţia comună nu a inclus un număr de amendamente din trei motive:

 Consiliul a considerat că acestea nu erau coerente cu filozofia şi abordarea 

urmate de proiectul de directivă;

 Consiliul a considerat că formularea lor nu era suficient de clară şi ar fi 

putut atrage incertitudine juridică, deoarece ar fi putut fi interpretate în mai 

multe feluri;

 Consiliul a considerat că punerea în aplicare de statele membre ar fi fost 

dificilă, în special în ceea ce priveşte amendamentele prin care se stabilesc 

termene, care sunt considerate fie prea lungi, fie prea scurte de statele 

membre.
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Amendamentele în cauză sunt următoarele;

 principiile privind concurenţa şi ajutoarele de stat (parte din 7, 16, 24, 25, 

26)

 nediscriminarea (34, 35, 36)

 condiţiile privind intervenţia organismului independent de supraveghere şi 

delegarea de competenţă (19, 21, 42, 43)

 nivelul de servicii şi calitatea serviciilor (5, 27, 33)

 referirea la factori care determină nivelul tarifelor (12)

 consultările (17)

 termene pentru prezentarea modificărilor aduse sistemului de tarifare (18)

 admisibilitatea plângerilor (20)

 transparenţa (30)

 termenul pentru luarea deciziilor de către organismul independent de 

supraveghere (44) 

IV. CONCLUZIE

Consiliul consideră că poziţia comună este echilibrată şi respectă scopurile şi obiectivele din 

propunerea Comisiei. Aceasta ia, de asemenea, în considerare rezultatele primei lecturi a 

Parlamentului European.

Consiliul ia act de negocierile informale care au avut deja loc între Consiliu şi Parlamentul 

European şi îşi exprimă încrederea că textul de compromis la care s-a ajuns va permite 

adoptarea rapidă a directivei în viitorul apropiat.

_________________





10256/08 ADD 1 ir/NP/mp 1
JUR RO

CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

Bruxelles, 16 iunie 2008 (17.06)
(OR. fr)

Dosar interinstituţional:
2007/0013 (COD)

10256/08
ADD 1

CODEC 709
AVIATION 118

ADDENDUM LA NOTĂ PUNCT „I/A”
Sursă: Secretariatul General al Consiliului
Destinatar: Coreper/Consiliul
Nr. prop. Csie: 5887/07 AVIATION 27
Subiect: Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind tarifele de 

aeroport [prima lectură]
- Adoptarea (AL+D)
a) poziţiei comune
b) expunerii de motive a Consiliului
- Declaraţii

DECLARAȚIA COMISIEI

Comisia va stabili dacă, în urma punerii în aplicare a directivei [propuse], aeroporturile menţionate 

la articolul 1 alineatul (2) sunt dezavantajate în mod nejustificat faţă de alte aeroporturi cu date de 

trafic comparabile din alte state membre şi cu care se află în concurenţă. Dacă este cazul, Comisia 

va lua iniţiativele corespunzătoare pentru a restabili condiţii de concurenţă echitabile, inclusiv, dacă 

este necesar, prin propuneri de revizuire a pragurilor prevăzute de directivă.
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DECLARAȚIA SLOVACIEI

Ulterior promisiunii Comisiei de a pregăti un raport privind impactul posibil al noii directive asupra 

celor mai mari aeroporturi din statele membre, care se situează sub limita de cinci milioane de 

pasageri, Slovacia a considerat că prin acest raport s-a făcut un pas în direcţia dorită şi a renunţat la 

rezerva exprimată în legătură cu articolul 1. Cu toate acestea, delegaţia slovacă a solicitat Comisiei 

ca raportul menţionat anterior să fie finalizat înainte de punerea în aplicare a noii directive şi să 

pregătească modificările corespunzătoare care vor fi aduse acesteia dacă va fi necesar.

DECLARAŢIA LUXEMBURGULUI

Luxemburgul nu poate accepta definirea domeniului de aplicare astfel cum rezultă din articolul 1 

din prezenta propunere, considerând că respectivul domeniu de aplicare nu respectă principiul 

nediscriminării, principiul general al dreptului comunitar, prin faptul că aplicarea propunerii de 

directivă impune obligaţii juridice diferite pentru aeroporturi care se află în situaţii comparabile.  

Pe întreaga durată a negocierilor din cadrul Consiliului, Luxemburgul a prezentat modificări vizând 

evitarea acestei discriminări, fără a obţine însă câştig de cauză.  Astfel, acesta a pledat pentru 

menţinerea de către Consiliu a unui singur criteriu de stabilire a domeniului de aplicare – numărul 

de pasageri – pentru a garanta o aplicare uniformă a directivei şi pentru a evita diferenţe de 

tratament nejustificate, bazate numai pe localizarea geografică a unui aeroport. 

Luxemburgul regretă faptul că nu a fost posibilă găsirea unei soluţii satisfăcătoare la o problemă pe 

care o consideră de o importanţă fundamentală şi îşi rezervă dreptul de a recurge la toate 

modalităţile pe care le are la dispoziţie pentru a evita aplicarea unei dispoziţii pe care o consideră 

discriminatorie. 

________________________
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2007/0013 (COD) 

COMUNICARE A COMISIEI 
CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 

 
în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul CE 

 
privind 

poziția comună a Consiliului cu privire la adoptarea unei directive privind taxele de 
aeroport  

1. CONTEXT 

Data transmiterii propunerii către Parlamentul European și către 
Consiliu: 
[document COM(2006) 820 final – 2007/0013COD]: 

29 ianuarie 2007 

Data avizului Comitetului Economic și Social European: 26 septembrie 2007 

Data avizului Parlamentului European (prima lectură):  15 ianuarie 2008 

Data adoptării acordului politic: 7 aprilie 2008 

Data adoptării poziției comune: 23 iunie 2008 

2. SCOPUL PROPUNERII COMISIEI 

Scopul propunerii adoptate de Comisie la 24 ianuarie 2007 este de a facilita discuțiile privind 
taxele de aeroport între aeroporturi și companiile aeriene. Propunerea definește câteva reguli 
de bază referitoare la procedurile pentru perceperea de taxe. Aceste reguli se bazează pe 
principii general acceptate deja aprobate de statele membre în cadrul consiliului Organizației 
Aviației Civile Internaționale. Primul principiu are scopul de a asigura organizarea de 
consultări periodice între aeroporturi și companiile aeriene în ceea ce privește taxele, în cadrul 
cărora ambele părți își pot explica și dezvolta punctele de vedere. Obiectivul este de a asigura 
faptul că aeroporturile au consultat și au informat companiile aeriene înainte de a lua o decizie 
privind taxele de aeroport. Cel de-al doilea principiu se referă la transparența elementelor care 
constituie baza taxelor de aeroport. Aceste informații vor fi examinate în cadrul unor 
consultări periodice. Cel de-al treilea principiu este interzicerea discriminării între companiile 
aeriene. 

Propunerea sugerează, de asemenea, crearea unei autorități independente de reglementare în 
fiecare stat membru. Această autoritate va supraveghea perceperea taxelor și va asigura 
respectarea dispozițiilor relevante ale directivei. Autoritatea va acționa, în consecință, pe baza 
reclamațiilor părților în ceea ce privește taxele de aeroport. 
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3. OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA POZIȚIA COMUNĂ 

Poziția comună adoptată de Consiliu la 23 iunie 2008 se bazează în principal pe abordarea 
generală convenită de Consiliu la 30 noiembrie 2007. Aceasta reflectă, de asemenea, un 
număr semnificativ de modificări propuse de Parlamentul European, privind în special 
domeniul de aplicare al propunerii, rețeaua de aeroporturi, adaptarea taxelor și funcționarea 
autorității. 

Anumite modificări îmbunătățesc și clarifică propunerea; cu toate acestea, poziția comună 
conține câteva modificări semnificative în raport cu propunerea inițială:  

– la articolul 1, în ceea ce privește domeniul de aplicare al directivei, Consiliul propune ca 
directiva să se aplice celui mai mare aeroport din fiecare stat membru și tuturor 
aeroporturilor al căror trafic anual depășește cifra de cinci milioane de pasageri. Comisia 
propusese ca directiva să se aplice tuturor aeroporturilor al căror trafic anual depășește 
cifra de 1 milion de pasageri sau de 25 000 de tone de marfă. Comisia consideră, în 
continuare, că domeniul de aplicare propus inițial ar constitui o bază mai adecvată pentru 
realizarea obiectivelor directivei și ar corespunde mai bine celorlalte instrumente 
comunitare privind aspecte similare; 

– toate dispozițiile în materie de taxe de securitate au fost eliminate. Consiliul consideră că 
aceste dispoziții ar putea să nu fie necesare în urma adoptării Regulamentului (CE) 
nr. 300/2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile. Până la 
31 decembrie 2008, Comisia va examina mai aprofundat problema taxelor de securitate, în 
cadrul unui raport complet privind finanțarea securității aviației. Acest raport va fi însoțit, 
dacă este cazul, de o propunere legislativă. Prin urmare, Comisia poate accepta poziția 
Consiliului în ceea ce privește eliminarea dispozițiilor privind taxele de securitate 
prevăzute în propunerea inițială privind taxele de aeroport; 

– la articolul 3, dispoziția referitoare la nediscriminare este modificată pentru a permite 
adaptarea taxelor în funcție de interesul general și public, de exemplu din motive 
ecologice. În principiu, Comisia poate accepta această modificare, cu condiția ca această 
adaptare să se bazeze pe criterii relevante, obiective și transparente; 

– a fost adăugat un articol referitor la grupurile de aeroporturi, care autorizează statele 
membre să instaureze un sistem comun de taxe pentru aeroporturile organizate într-o rețea 
sau să aplice aceleași taxe pentru aeroporturile care deservesc același oraș. Acest articol ar 
putea face obiectul unei analize mai aprofundate în cadrul celei de-a doua lecturi a textului, 
în special pentru a se evita ca aplicarea sa să determine abuzuri discriminatorii; 

– la articolul 4 alineatul (5) a fost introdusă o dispoziție cu scopul de a evita duplicarea 
inutilă a procedurilor de recurs. Comisia ar fi preferat o definiție mai clară a condițiilor de 
aplicare a acestui alineat (5), în temeiul cărora un stat membru poate decide să nu aplice 
alte alineate anumite ale articolului respectiv, autoritatea devenind astfel inoperantă. Pentru 
acest lucru ar trebui introdusă o definiție a noțiunii de „supraveghere economică”; 

– la articolul 10, procedurile autorității sunt mai detaliate și au fost îmbunătățite. Acest lucru 
va facilita transpunerea directivei în legislația națională și va asigura o mai bună coerență 
între statele membre; 
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– la articolul 12, perioada de timp pentru transpunerea directivei în legislația națională a fost 
extinsă de la 18 la 36 de luni. Comisia consideră această extindere ca fiind totuși prea 
lungă. 

4. CONCLUZIE 

Consiliul a adoptat poziția sa comună prin majoritate calificată; cu toate acestea, 
Luxemburgul a argumentat că domeniul de aplicare modificat al directivei creează 
discriminări între aeroporturile cu trafic comparabil situate în state membre diferite. Comisia 
consideră că poziția comună reflectă obiectivele principale ale propunerii sale pentru acele 
aeroporturi care intră în domeniul de aplicare al acesteia; cu toate acestea, reducerea 
semnificativă a domeniului de aplicare va avea ca efect, de asemenea, faptul că aceste 
obiective nu vor fi îndeplinite în cazul mai multor aeroporturi din Uniunea Europeană. 

Comisia consideră că singurul mod de a permite continuarea procedurii este de a nu se opune 
acesteia. 

5. DECLARAȚII ALE COMISIEI 

Comisia a făcut următoarea declarație în cadrul reuniunii Consiliului din 30 noiembrie 2007: 

Comisia va analiza dacă, ca rezultat al punerii în aplicare a directivei [propuse], aeroporturile 
menționate la articolul 1 alineatul (2) sunt dezavantajate în mod nejustificat față de alte 
aeroporturi cu date de trafic comparabile din alte state membre și cu care se află în 
concurență. Dacă este cazul, Comisia va lua inițiativele corespunzătoare pentru a restabili 
condiții de concurență echitabile, inclusiv, dacă este necesar, prin propuneri de revizuire a 
pragurilor prevăzute de directivă. 
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