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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa voimakkaasti Sheffieldin lentokentän sulkemista. Hänen 
mielestään se pysäyttäisi kaupungin kehityksen, koska Sheffieldistä tulisi suurin 
EU-kaupunki, jossa ei ole lentokenttää. Vetoomuksen esittäjä sanoo, että EU:n rahoitustuella 
rakennettu lentokenttä on tällä hetkellä Peel Holdings -yhtiön omistuksessa. Hänen mukaansa 
Peel Holdings omistaa myös Finningleyssä sijaitsevan kuninkaallisten ilmavoimien 
lentokentän, jonka se aikoo ottaa uudelleen käyttöön kaupallisena lentokenttänä. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan Sheffieldin lentokentän kaupalliset palvelut aloitettiin 
vuonna 1998 ja lopetettiin vuonna 2002, vaikka taloudellista tuottoa oli odotettavissa vasta 
kymmenen vuoden kuluttua. Hän asettaa kyseenalaiseksi Peel Holdingsin väitteet 
taloudellisista tappioista ja katsoo, että Sheffieldin lentokentän sulkemisesta hyötyisivät vain 
rakennusurakoitsijat. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia tutkimaan tätä 
asiaa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 2. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomuksen esittäjän mukaan Sheffieldin lentokentän sulkeminen pysäyttäisi kaupungin 
kehityksen, koska Sheffieldistä tulisi EU:n suurin kaupunki, jossa ei ole lentokenttää. 
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Vetoomuksen esittäjä sanoo, että lentokenttä on tällä hetkellä Peel Holdings -yhtiön 
omistuksessa. Peel Holdings omistaa myös Doncaster-Sheffieldin Robin Hood -lentokentän, 
joka sijaitsee kuninkaallisten ilmavoimien entisen lentokentän paikalla Finningleyssä 
(Doncasterin ja Sheffieldin kaupunkien välissä Etelä-Yorkshiressa). Lentokenttä avattiin 
kansainväliselle lentoliikenteelle vuonna 20051. Vetoomuksen esittäjän mukaan Sheffieldin 
lentokentän kaupalliset palvelut aloitettiin vuonna 1998 ja lopetettiin vuonna 2002, vaikka 
taloudellista tuottoa oli odotettavissa vasta kymmenen vuoden kuluttua. Hän asettaa 
kyseenalaiseksi Peel Holdingsin väitteet taloudellisista tappioista ja katsoo, että Sheffieldin 
lentokentän sulkemisesta hyötyisivät vain rakennusurakoitsijat.  

Sheffieldin lentokenttä oli hyvin pieni lentokenttä. Tilastotoimisto Eurostatilla ei ole 
tilastotietoja lentokentän matkustajista, vaikka jäsenvaltioiden on toimitettava Eurostatille 
tiedot matkustajamääristä sellaisilla lentokentillä, joiden vuotuinen matkustajamäärä on 
enemmän kuin 15 000 matkustajaa. Säännös on annettu 27. helmikuuta 2003 Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 437/2003 matkustajien, rahdin ja postin 
lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista2.

Komissio on pannut merkille, että vuoden 2005 yhteisön suuntaviivoissa lentoasemien 
rahoittamisesta viitattiin tutkimustuloksiin, joiden mukaan lentokentän vuotuisen 
matkustajamäärän on oltava 500 000–1 500 000, jotta sen toiminta olisi kannattavaa3. 
Sheffieldin lentokentän kiitoradan pituus on noin 1200 metriä, ja mikäli matkustajia on alle 
15 000 vuodessa, sen toiminnan katsotaan olevan tappiollista. Näin ollen omistajan väitteet 
lentokentän kannattamattomuudesta pitävät todennäköisesti paikkansa. Paikallisviranomainen 
tekee lopuksi päätöksen siitä, tarvitaanko lisää liikenneinfrastruktuuria.

Euroopan komissio ymmärtää erittäin hyvin vetoomuksen esittäjän kannan ja sen, että 
lentokentät ovat tärkeitä kansalaisille ja paikallistalouden kilpailukyvylle. Se haluaa silti 
korostaa, että on myös tärkeää kehittää Euroopan lentokenttävalmiuksia. Jäsenvaltiot 
suunnittelevat kuitenkin itse liikennejärjestelmänsä. Niiden on otettava suunnittelussa 
huomioon lentokenttien välinen kilpailu ja lentokenttätoiminnan taloudellinen kannattavuus. 
Euroopan yhteisö edistää yhtenäisen liikennepolitiikan kehittämistä toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti, mutta se ei voi kuitenkaan puuttua toimenpiteisiin tällä 
alalla. 
Vetoomuksessa esitetyssä tapauksessa ei ole rikottu yhteisön lainsäädäntöä. 

                                               
1 Lentokenttää käyttää nykyään vuosittain noin 1,1 miljoonaa matkustajaa vuoden 2007 tietojen perusteella.
2 EUVL L 66, 11.3.2003, s. 1.
3 EUVL C 312, 9.12.2005, s. 11, kohta 72.


