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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 550/2008, ingediend door Stewart Dalton (Britse nationaliteit), 
over bezwaren tegen de plannen om Sheffield City Airport te sluiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft ernstige bezwaren tegen de plannen om de luchthaven van Sheffield, Sheffield 
City Airport, te sluiten, omdat een dergelijke maatregel de ontwikkeling van Sheffield zou 
belemmeren en Sheffield dan de grootste stad in de EU zonder luchthaven zou worden. 
Indiener verklaart dat de luchthaven, die gebouwd is met financiële steun van de EU, 
momenteel het eigendom is van Peel Holdings. Indiener legt uit dat Peel Holdings ook 
eigenaar is van het RAF-vliegveld in Finningley en van plan is dit vliegveld als commerciële 
luchthaven te heropenen. Volgens indiener is de commerciële exploitatie van de luchthaven
van Sheffield in 1998 van start gegaan en in 2002 weer gestaakt, ondanks het feit dat niet 
werd verwacht dat de luchthaven binnen tien jaar winstgevend zou zijn. Indiener betwist de 
beweringen van Peel Holdings dat het verlies lijdt op de luchthaven en is van mening dat de 
sluiting van de luchthaven van Sheffield uitsluitend voordelig zou zijn voor 
vastgoedontwikkelaars. Indiener verzoekt het Europees Parlement deze zaak in behandeling te 
nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Indiener voert aan dat de sluiting van Sheffield City Airport de ontwikkeling van Sheffield 
zou belemmeren en Sheffield dan de grootste stad in de EU zonder luchthaven zou worden. 
Indiener verklaart dat de luchthaven momenteel het eigendom is van Peel Holdings, dat 
tevens eigenaar is van Robin Hood Airport Doncaster Sheffield, die zich bevindt op het 
terrein van de voormalige RAF-luchthaven bij Finningley (gelegen tussen de steden Sheffield 
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en Doncaster in South Yorkshire), die in 2005 is geopend als internationale luchthaven1.
Volgens indiener is de commerciële exploitatie van Sheffield City Airport in 1998 van start 
gegaan en in 2002 weer gestaakt, ondanks het feit dat niet werd verwacht dat de luchthaven 
binnen tien jaar winstgevend zou zijn. Indiener betwist de beweringen van Peel Holdings dat 
het verlies lijdt op de luchthaven en is van mening dat de sluiting van Sheffield City Airport 
uitsluitend voordelig zou zijn voor vastgoedontwikkelaars. 

Sheffield City Airport was een zeer kleine luchthaven. Eurostat beschikt niet over statistieken 
van de passagiersaantallen voor de luchthaven, hoewel lidstaten verplicht zijn deze voor elke 
luchthaven met meer dan 15 000 passagiers per jaar aan Eurostat mee te delen, 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 437/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 
27 februari 2003 betreffende de statistische registratie van het passagiers-, vracht- en 
postvervoer door de lucht2.

In dit verband heeft de Commissie opgemerkt dat in de communautaire richtsnoeren voor de 
financiering van luchthavens uit 2005 wordt verwezen naar onderzoeken waarin wordt 
geconcludeerd dat een luchthaven tussen 500 000 en 1 500 000 passagiers per jaar nodig heeft 
om kostendekkend te zijn3. Van Sheffield City Airport, met zijn startbaan van ongeveer 1 200 
m en minder dan 15 000 passagiers per jaar, kan daarom worden verwacht dat deze 
verliesgevend is, en de beweringen van de eigenaar dat de luchthaven niet rendabel is, zijn 
daarom hoogstwaarschijnlijk juist. Niettemin is het uiteindelijk aan de lokale autoriteit om te 
bepalen of er behoefte bestaat aan een uitbreiding van de vervoersinfrastructuur.

De Europese Commissie begrijpt het standpunt van indiener en het belang van luchthavens 
voor de burger en voor de concurrentiekracht van de plaatselijke economie volkomen. De 
Commissie wil ook het belang van de ontwikkeling van de luchthavencapaciteit in Europa 
onderstrepen. Het is echter aan de lidstaten om te kiezen hoe zij hun vervoerssystemen 
organiseren. Hierbij moeten zij rekening houden met de concurrentie tussen luchthavens en de 
financiële levensvatbaarheid van luchthavenondernemingen. De Gemeenschap, die weliswaar 
bijdraagt aan de ontwikkeling van een geïntegreerd vervoersbeleid in overeenstemming met 
de beginselen van evenredigheid en subsidiariteit, kan op dit gebied niet tussenbeide komen. 

In de situatie die in het verzoekschrift wordt beschreven, kan geen inbreuk op communautaire 
wetgeving worden geconstateerd. 

                                               
1 Het passagiersverkeer via deze luchthaven bedroeg in 2007 ongeveer 1,1 miljoen reizigers 
2 PB L 66 van 11.3.2003, blz. 1.
3 PB C 312, 9.12.2005, blz. 11, par. 72.


