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SHORT JUSTIFICATION

The Commission is proposing a directive on airport charges, to be seen as part of an 'airport 
package'1 with the overall goal to increase the vital role of Europe's airports, in compliance 
with the Lisbon agenda objectives, as a key driver for ensuring the economic and social 
competitiveness of Europe. Until now European airports have been faced with diverse 
regulatory, commercial and external challenges regarding issues such as capacity, financing 
and the environment. The aim of these new measures is to offer a common set of rules to be 
applied and enforced uniformly. The proposal focuses on the role of airports in the further 
development and competitiveness of the European internal aviation market and will mark 
the future of airport regulation in Europe by ensuring regulatory convergence between 
Member States as well as to create an independent national authority to resolve disputing 
issues.

Your draftsman's objective concerning the scope of the opinion was to concentrate on the 
regional development aspects and the administrative dimension of the issue, the role of the 
regulatory authority. Many other questions, such as the transparency article, the issue of non-
aviation revenues and security charges were also examined in detail but were not considered 
to be the responsibility of the Regional Development Committee.

Air transport within Europe provides economic value and meets social needs for the 
communities it serves. Your draftsman is underlining the fact that nine in ten EU citizens live 
outside the capital cities. Air transport connects major EU centres with the regions which 
facilitate the living of 90% of EU's citizens outside capital cities thus supporting the important 
attractiveness of EU regions which reduce the tendencies of movements away from EU's 
remote areas. The accessibility of all regions and the interests of air passengers are of crucial 
importance. Also essential to include in the Directive is the role to be played by air transport, 
not at least, in increasing social and economic cohesion throughout the Union since airports 
contribute to the creation and development of enterprises, the movements of mail and urgent 
freight as well as the delivery of just-in-time goods serving especially EU's regional 
development. Moreover, air transport generates employment at and near airports. To further 
support investment in European regions' high quality transport links are therefore necessary.

Airport charges are usually established and levied in accordance with a set of principles and 
criteria which make up the airport charging system. By varying certain charges, airports can 
try to increase the use of airport infrastructure and reduce the environmental impact of 
aviation. The Commission's wish to re-define the relationship between airport operators and 
airport users by requiring total transparency, user-consultation and the application of the 
principle of non-discrimination when calculating charges levied on users for the same service 
provided is welcomed by your draftsman. In order to eliminate administrative burdens, 
consultations between airport and airport users over airport charges should be held only in 
case there is a ground for discussion, such as the revision of charges or the imposition of new 
charges.

  
1 Including: a proposal for a directive on airport charges, a communication on airport capacity, efficiency and 
safety in Europe and a report on the implementation of the ground handling directive. (adopted 24 January 
2007)
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At the same time, it should be ensured that airports and airport users only turn to the 
independent regulatory authority when all dialogue possibilities have been exhausted 
and only if there are serious grounds that justify an appeal. Thus Member States should 
have the possibility to establish certain criteria when parties are entitled to seek 
intervention.

With regard to improving the capacity of the European airport system there is a potential to 
develop regional airports which can play a role in relieving congestion at Europe's major hub 
airports. Regional airports should not be under the scope of the directive as additional 
regulations would only mean administrative burden for regional airports, which would 
hamper their development and thus the accessibility of the region. However, the largest 
transfer hubs and main European and national airports should be regulated along with any 
other airport if it operates on a monopolistic market. Many of the smaller airports already face 
competition, which has a downward effect on airport charges levels.

Furthermore, national authorities need to understand the exact situation of their airport in 
order to be able to draw up the relevant regional development plans. Partnerships between 
public authorities and regional airports could therefore be established to promote the region 
and develop joint commercial activities.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport şi turism, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 2

(2) Este necesar să se stabilească un cadru 
comun de reglementare a elementelor 
esenţiale ale taxelor aeroportuare precum şi 
a modalităţii de stabilire a acestora, 
deoarece, în absenţa acestui cadru, este 
posibil ca cerinţele de bază între organele de 
gestionare aeroportuară şi utilizatorii 
aeroporturilor să nu fie respectate.

(2) Este necesar să se stabilească un cadru 
comun de reglementare a elementelor 
esenţiale ale taxelor aeroportuare precum şi 
a modalităţii de stabilire a acestora, 
deoarece, în absenţa unui astfel de cadru, 
este posibil ca cerinţele de bază între 
organele de gestionare aeroportuară şi 
utilizatorii aeroporturilor să nu fie 
respectate. Cadrul respectiv ar trebui să 
recunoască importanţa aeroporturilor 

  
1 Nepublicată încă în JO.
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regionale pentru dezvoltarea socială şi 
economică în întreaga Uniune.

Justificare

The role of air transport for EU's economic and social cohesion must be recognised in the 
Directive and the development of regional airports throughout the Union should be 
encouraged.

Amendamentul 2
Considerentul 2a (nou)

(2a) Aeroporturile contribuie semnificativ 
la coeziunea socială şi economică în 
Uniune, unind regiuni, generând locuri de 
muncă şi atrăgând oportunităţi de afaceri.

Justificare

Air transport within Europe provides economic value and meets social needs for the 
communities it serves. Nine out of ten EU citizens live outside capital cities. Air transport 
connects major EU centres with the regions and thus keeps EU regions attractive and reduces 
the tendency to move away from the more distant areas.

Amendamentul 3
Considerentul 2b (nou)

(2b) Ar trebui încheiate parteneriate între 
diverse autorităţi publice şi aeroporturi 
regionale, pentru a promova regiunea în 
care este situat aeroportul şi pentru a 
dezvolta activităţi comerciale comune. 

Justificare

National authorities need to understand the exact situation of their airport in order to be able 
to draw up the relevant regional development plans. Partnerships between public authorities 
and regional airports could, therefore, be established to promote the region and develop joint 
commercial activities.

Amendamentul 4
Considerentul 3

(3) Prezenta directivă se aplică 
aeroporturilor situate pe teritoriul comunitar 

(3) Prezenta directivă se aplică
aeroporturilor situate pe teritoriul comunitar 
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care sunt superioare unei dimensiuni 
minime, deoarece gestionarea şi finanţarea 
aeroporturilor mici nu necesită aplicarea 
unui cadru comunitar.

care sunt superioare unei dimensiuni 
minime, deoarece gestionarea şi finanţarea 
aeroporturilor mici nu necesită aplicarea 
unui cadru comunitar, având în vedere 
faptul că majoritatea acestor aeroporturi 
funcţionează într-un mediu de afaceri în 
care există o concurenţă din ce în ce mai 
mare, şi că această concurenţă tinde să 
antreneze scăderea taxelor aeroportuare.

Justificare

Many of the small airports are privately owned, and in many cases they are not the only 
operators in the region, so they face severe competition, which has a downward effect on 
airport charges levels.

Amendamentul 5
Considerentul 6

(6) O autoritate independentă de 
reglementare trebuie instituită în fiecare stat 
membru în scopul asigurării imparţialităţii 
deciziilor acesteia precum şi a aplicării 
corespunzătoare şi eficiente a prezentei 
directive.  Autoritatea trebuie să fie în 
posesia tuturor resurselor necesare în ceea ce 
priveşte personalul, expertiza precum şi 
mijloacele financiare pentru îndeplinirea 
sarcinilor sale.

(6) O autoritate independentă de 
reglementare trebuie desemnată sau
instituită în fiecare stat membru în scopul 
asigurării imparţialităţii deciziilor acesteia 
precum şi a aplicării corespunzătoare şi 
eficiente a prezentei directive.  Autoritatea 
trebuie să fie în posesia tuturor resurselor 
necesare în ceea ce priveşte personalul, 
expertiza precum şi mijloacele financiare 
pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

Justificare

With the amendment the recital is in line with Article 10 (1). Wherever it is possible the 
independent regulatory authority should be nominated in order to avoid further extension of 
burocracy in Member States.

Amendamentul 6
Articolul 1 alineatul (2)

(2) Prezenta directivă se aplică oricărui 
aeroport situat pe un teritoriu care face 
obiectul dispoziţiilor tratatului şi este 
deschis traficului comercial, al cărui trafic 
anual depăşeşte 1 milion de pasageri sau 
25 000 de tone de marfă.

(2) Prezenta directivă se aplică oricărui 
aeroport situat pe un teritoriu care face 
obiectul dispoziţiilor tratatului şi este 
deschis traficului comercial, al cărui trafic 
anual reprezintă peste 0,5% din traficul 
anual total de pasageri din Uniune.
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(3) Fără a aduce atingere alineatului (2), 
un stat membru poate:

(i) să aplice prezenta directivă oricărui 
aeroport situat pe teritoriul său şi deschis 
traficului comercial, al căror trafic anual 
reprezintă peste 10% din traficul total de 
pasageri din statul membru în cauză; 

(ii) să aplice prezenta directivă oricărui 
aeroport situat pe teritoriul său şi deschis 
traficului comercial pe baza unui studiu de 
piaţă realizat de autorităţile naţionale 
competente. Un astfel de studiu de piaţă se 
realizează după consultarea deplină a 
organismului de gestionare şi a 
utilizatorilor aeroportului în cauză.
(4) Fiecare stat membru publică lista 
aeroporturilor sale care intră sub incidenţa 
prezentei directive şi asigură accesul 
oricărei părţi interesate la rezultatele 
studiului de piaţă menţionat la alineatul (3) 
punctul (ii), fără a divulga informaţii 
comerciale confidenţiale.

Prezenta directivă nu se aplică taxelor 
percepute pentru remunerarea serviciilor de 
navigaţie aeriană în timpul zborului şi de 
terminal în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1794/2006 al Comisiei de instituire 
a unui sistem comun de taxare pentru 
serviciile de navigaţie aeriană, sau taxelor 
percepute pentru remunerarea serviciilor de 
handling la sol prevăzute în anexa la 
Directiva 96/67/CE a Consiliului privind 
accesul la piaţa de servicii de handling la sol 
în aeroporturile comunitare.

(5) Prezenta directivă nu se aplică taxelor 
percepute pentru remunerarea serviciilor de 
navigaţie aeriană în timpul zborului şi de 
terminal în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1794/2006 al Comisiei de instituire 
a unui sistem comun de taxare pentru 
serviciile de navigaţie aeriană, sau taxelor 
percepute pentru remunerarea serviciilor de 
handling la sol prevăzute în anexa la 
Directiva 96/67/CE a Consiliului privind 
accesul la piaţa de servicii de handling la sol 
în aeroporturile comunitare.

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 organismul de 
gestionare a aeroportului instituit pe 
teritoriul acestuia. Aceasta poate include în 
special aprobarea sistemelor de taxare şi/sau 
a nivelului taxelor pe baza dreptului 

(6) 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 organismul de 
gestionare a aeroportului instituit pe 
teritoriul acestuia. Aceasta poate include în 
special aprobarea sistemelor de taxare şi/sau 
a nivelului taxelor pe baza dreptului 
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concurenţei. concurenţei.

Justificare

Regional airports should not be under the scope of the directive as additional regulations 
would only mean administrative burden for regional airports, which would hamper their 
development and thus the accessibility of the region. However, the largest transfer hubs and 
main European and national airports should be regulated along with any other airport if it 
operates on a monopolistic market. Many of the smaller airports already face competition, 
which has a downward effect on airport charges levels.

Amendamentul 7
Articolul 3

Statele membre asigură că taxele de aeroport 
nu discriminează utilizatorii aeroporturilor 
sau pasagerii aerieni.

Statele membre asigură că taxele de aeroport 
nu discriminează utilizatorii aeroporturilor 
sau pasagerii aerieni care utilizează acelaşi 
serviciu.

Justificare

In case airport users use different airport infrastructure and services the level of airport 
charges can be different. For the same service there must be no discrimination among airport 
users or air passengers.

Amendamentul 8
Articolul 4 alineatul (1)

(1) Statele membre asigură faptul că la 
fiecare aeroport este stabilită o procedură 
obligatorie şi periodică de consultare între 
organismul de gestionare a aeroportului şi 
utilizatorii aeroportului sau reprezentanţii 
utilizatorilor aeroportului, în ceea ce priveşte 
funcţionarea sistemului de taxe de aeroport
şi nivelul acestor taxe. Aceste consultări se 
organizează cel puţin o dată pe an.

(1) Statele membre asigură faptul că la 
fiecare aeroport este stabilită o procedură 
obligatorie şi periodică de consultare între 
organismul de gestionare a aeroportului şi 
utilizatorii aeroportului sau reprezentanţii 
utilizatorilor aeroportului, în ceea ce priveşte 
funcţionarea sistemului de taxe de aeroport 
şi nivelul acestor taxe. Aceste consultări se 
organizează atunci când se are în vedere 
revizuirea taxelor sau impunerea de noi 
taxe şi, în orice caz, cel puţin o dată la doi 
ani. 

Justificare
The purpose of the amendment is to eliminate administrative burdens by holding 
consultations over airport charges issues in case there is a ground for discussion. It also 
takes into account the situation where prices have been agreed between airports and airlines 
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for several years.

Amendamentul 9
Articolul 5 alineatul (1)

(1) Statele membre se asigură că organismul 
de gestionare a aeroportului furnizează 
fiecărui utilizator al aeroportului, 
reprezentanţilor sau asociaţiilor utilizatorilor 
aeroporturilor, o dată pe an, informaţii cu 
privire la componentele care reprezintă baza 
determinării nivelului tuturor taxelor
percepute în aeroport. Aceste informaţii 
trebuie să includă cel puţin următoarele:

(1) Statele membre se asigură că organismul 
de gestionare a aeroportului furnizează 
fiecărui utilizator al aeroportului, 
reprezentanţilor sau asociaţiilor utilizatorilor 
aeroporturilor, ori de câte ori se are în 
vedere revizuirea taxelor sau impunerea de 
noi taxe, informaţii care reprezintă baza 
determinării nivelului tuturor taxelor 
percepute în aeroport. Aceste informaţii 
trebuie să includă cel puţin următoarele:

Justificare

In line with Article 4 paragraph 1.

Amendamentul 10
Articolul 5 alineatul (2)

(2) Statele membre se asigură că utilizatorii 
aeroporturilor trimit informaţii organismului 
de gestionare în mod periodic, în special cu 
privire la:

(2) Statele membre se asigură că utilizatorii 
aeroporturilor trimit informaţii organismului 
de gestionare ori de câte ori se are în vedere 
o revizuire a taxelor sau impunerea de noi 
taxe, în special cu privire la:

Justification

In line with Article 4 paragraph 1.

Amendamentul 11
Articolul 7 alineatul (2)

(2) Statele membre se asigură că, în cazul în 
care nu se ajunge la niciun acord cu privire 
la nivelurile serviciilor, fiecare parte are 
posibilitatea de a solicita intervenţia 
autorităţii independente de reglementare.

(2) Statele membre se asigură că, în cazul în 
care nu se ajunge la niciun acord cu privire 
la nivelurile serviciilor, fiecare parte are 
posibilitatea de a solicita intervenţia 
autorităţii independente de reglementare. 
Statele membre definesc condiţiile concrete 
în care fiecare parte poate solicita 
intervenţia autorităţii independente de 
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reglementare.

Justificare

It should be ensured the parties only turn to the independent regulatory authority when all 
dialogue possibilities have been exhausted and only if there are serious grounds that justify 
an appeal.

Amendamentul 12
Articolul 10 alineatul (4)

(4) Ori de câte ori un organism de 
gestionare a aeroportului sau un utilizator al 
aeroportului are o plângere cu privire la 
orice aspect legat de domeniul de aplicare al 
acestei directive, poate adresa plângerea
autorităţii independente de reglementare 
care, acţionând ca o autoritate de soluţionare 
a litigiului, va lua o decizie în termen de 
două luni de la primirea plângerii.  
Autoritatea independentă de reglementare 
are dreptul de a solicita părţilor informaţiile 
necesare în vederea luării deciziei. Deciziile 
autorităţii de reglementare sunt obligatorii.

(4) Fără a aduce atingere mecanismelor 
existente de soluţionare a litigiilor  sau 
procedurilor de recurs statutar, atunci când 
un organism de gestionare a aeroportului sau 
un utilizator al aeroportului are o plângere 
cu privire la orice aspect legat de domeniul 
de aplicare al acestei directive, acesta poate 
adresa plângerea, în condiţiile stabilite de 
statul membru în cauză, autorităţii 
independente de reglementare care, 
acţionând ca o autoritate de soluţionare a 
litigiului, va lua o decizie în termen de două 
luni de la primirea plângerii.  Autoritatea 
independentă de reglementare are dreptul de 
a solicita părţilor informaţiile necesare în 
vederea luării deciziei. Deciziile autorităţii 
de reglementare sunt obligatorii. 

Justificare

It should be ensured the parties only turn to the independent regulatory authority when all 
dialogue possibilities have been exhausted and only if there are serious grounds that justify 
an appeal. The right to appeal should be ensured according to each Member States' legal 
system.

Amendamentul 13
Articolul 11 alineatul (1)

(1) Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European şi Consiliului privind aplicarea 
acestei directive în termen de cel mult 4 ani 
de la data intrării sale în vigoare, precum şi, 
atunci când este cazul, orice propunere 
corespunzătoare.

(1) Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European şi Consiliului privind aplicarea 
acestei directive, evaluând progresul 
realizat în atingerea obiectivelor prevăzute 
de prezentul regulament, în termen de cel 
mult 4 ani de la data intrării sale în vigoare, 
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precum şi, atunci când este cazul, orice 
propunere corespunzătoare.

Justificare

An independent evaluation of the operation of the directive should be linked to the 
progresses made in relation to the set objectives.


