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Angående: Framställning 0550/2008, ingiven av Stewart Dalton (brittisk medborgare), om 
protesterna mot planerna att lägga ned Sheffield City Airport

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren motsätter sig starkt planerna att lägga ned Sheffield City Airport och hävdar att 
en sådan åtgärd skulle få Sheffields utveckling att stanna av. Sheffield skulle bli den största 
staden i EU utan flygplats. Framställaren påstår att flygplatsen, som byggts med ekonomiskt 
stöd från EU, för närvarande ägs av Peel Holdings. Framställaren förklarar att Peel Holdings 
också äger RAF-flygfältet i Finningley som företaget har för avsikt att börja använda som 
kommersiell flygplats. Enligt framställaren startade de kommersiella flygningarna på 
Sheffields flygplats 1998 och upphörde 2002, trots att någon ekonomisk vinst inte förväntades 
på åtminstone tio år. Framställaren ifrågasätter Peel Holdings påståenden beträffande 
ekonomiska förluster och anser att stängningen av Sheffields flygplats endast skulle gynna 
markexploatörer. Framställaren ber Europaparlamentet att undersöka saken.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 2 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009

Framställaren hävdar att nedläggningen av Sheffield City Airport skulle få Sheffields 
utveckling att stanna av. Sheffield skulle bli den största staden i EU utan flygplats. 
Framställaren påstår att flygplatsen för närvarande ägs av Peel Holdings som också äger 
Robin Hood-flygplatsen Doncaster Sheffield som ligger på det före detta RAF-flygfältet i 
Finningley (mellan städerna Sheffield och Doncaster i södra Yorkshire) som 2005 öppnades 
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som en internationell flygplats1. Enligt framställaren startade de kommersiella flygningarna på 
Sheffields flygplats 1998 och upphörde 2002, trots att någon ekonomisk vinst inte förväntades 
på åtminstone tio år. Framställaren ifrågasätter Peel Holdings påståenden om ekonomiska 
förluster och anser att stängningen av Sheffields flygplats endast skulle gynna 
markexploatörer. 

Flygplatsen i Sheffield var mycket liten. Eurostat har ingen statistik över registrerade 
passagerare vid flygplatsen, trots att medlemsstaterna är skyldiga att lämna uppgifter till 
Eurostat om trafiken vid flygplatser med över 15 000 passagerare per år i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003 om statistisk rapportering om 
lufttransport av passagerare, gods och post2.

I detta hänseende har kommissionen noterat att gemenskapens riktlinjer från 2005 om 
finansieringen av flygplatser gällde undersökningar som kom fram till att flygplatser behöver 
mellan 500 000 och 1 500 000 passagerare per år för att gå runt ekonomiskt3. Flygplatsen i 
Sheffield med en start- och landningsbana på omkring 1 200 meter och färre än 
15 000 passagerare per år kan därför förväntas vara förlustbringande. Uttalandena från 
flygplatsens ägare om att flygplatsen är olönsam är därför troligen korrekta. Det är dock i sista 
hand de lokala myndigheterna som avgör huruvida det behövs mer transportinfrastruktur eller 
inte. 

Europeiska kommissionen har full förståelse för framställarens syn på flygplatsernas 
betydelse för medborgarna och de lokala ekonomiernas konkurrenskraft. Kommissionen 
framhåller även gärna vikten av att utveckla flygplatsernas kapacitet i Europa. Men det är 
medlemsstaterna som avgör hur de vill organisera sina transportsystem. I det arbetet måste de 
också ta hänsyn till konkurrensen mellan flygplatser och flygplatsrörelsernas ekonomiska 
bärkraft. Gemenskapen bidrar visserligen till framväxten av en integrerad transportpolitik i 
enlighet med proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna, men kan ändå inte ingripa på 
området. 

Inga överträdelser mot gemenskapens lagstiftning har konstaterats i de förhållanden som 
framställaren beskriver. 

                                               
1 Passagerarantalet vid flygplatsen var ungefär 1,1 miljoner 2007. 
2 EUT L 66, 11.3.2003, s. 1.
3 EUT C 312, 9.12.2005, s. 11, punkt 72.


