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Dotyczy: Petycji 0550/2008, którą złożył Stewart Dalton (Wielka Brytania), w sprawie 
protestu przeciw planom zamknięcia lotniska miejskiego w Sheffield

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zdecydowanie sprzeciwia się planom zamknięcia lotniska miejskiego 
w Sheffield, przekonując, że takie działania zahamują rozwój Sheffield, które stanie się 
największym miastem w UE bez lotniska. Utrzymuje on, że zbudowane z finansową pomocą 
UE lotnisko należy obecnie do Peel Holdings. Składający petycję wyjaśnia, że Peel Holdings 
posiada również lotnisko RAF-u w Finningley i zamierza ponownie otworzyć je 
w charakterze lotniska komercyjnego. Według składającego petycję świadczenie usług 
komercyjnych na lotnisku w Sheffield rozpoczęto w 1998 r. i zakończono w 2002 r., choć 
zwrotów finansowych nie oczekiwano w okresie krótszym niż dziesięć lat. Składający petycję 
kwestionuje twierdzenia Peel Holdings dotyczące strat finansowych i uważa, że na 
zamknięciu lotniska w Sheffield skorzystają wyłącznie przedsiębiorstwa budowlane. Wzywa 
on Parlament Europejski do zbadania tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 października 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Składający petycję twierdzi, że zamknięcie miejskiego portu lotniczego w Sheffield 
zahamowałoby rozwój Sheffield, które stałoby się wówczas największym miastem w UE bez 
portu lotniczego. Składający petycję utrzymuje, że port lotniczy należy obecnie do firmy Peel 
Holdings, która posiada również port lotniczy Robin Hood Doncaster Sheffield mieszczący
się na terenie byłego portu lotniczego RAF-u w Finningley (pomiędzy Sheffield a Doncaster 
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w South Yorkshire), otwarty w 2005 r. jako międzynarodowy port lotniczy1. Według 
składającego petycję świadczenie usług komercyjnych w miejskim porcie lotniczym 
w Sheffield rozpoczęto w 1998 r. i zakończono w 2002 r., choć zwrotu nakładów 
finansowych nie oczekiwano w okresie krótszym niż dziesięć lat. Składający petycję 
kwestionuje twierdzenia firmy Peel Holdings dotyczące strat finansowych i uważa, że na 
zamknięciu miejskiego portu lotniczego w Sheffield skorzystają wyłącznie przedsiębiorstwa 
budowlane.

Miejski port lotniczy w Sheffield był bardzo mały. Eurostat nie dysponuje jakimikolwiek 
danymi statystycznymi dotyczącymi ruchu pasażerskiego w porcie lotniczym, pomimo że 
państwa członkowskie, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 437/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdań statystycznych 
w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty2, zobowiązane są 
przekazywać do Eurostatu informacje o ruchu w każdym porcie lotniczym przyjmującym
rocznie ponad 15 tys. pasażerów.

Komisja zauważa w tym względzie, że w wytycznych wspólnotowych dotyczących 
finansowania portów lotniczych z 2005 r. odwołano się do badań, które wykazały, że port 
lotniczy musiałby przyjmować od 500 tys. do 1,5 mln pasażerów rocznie, aby osiągnąć zwrot 
poniesionych nakładów3. Można by zatem przypuszczać, że miejski port lotniczy w Sheffield 
– o pasie startowym długości około 1 200 m i ruchu pasażerskim nieprzekraczającym 
15 tys. osób rocznie – ponosiłby straty. Tym samym twierdzenia właściciela o nierentowności 
portu lotniczego najprawdopodobniej są prawdą. Niemniej to organy samorządowe podejmują 
ostateczną decyzję o ewentualnej potrzebie rozbudowy infrastruktury transportowej.

Komisja Europejska w pełni rozumie punkt widzenia składającego petycję, znaczenie portów 
lotniczych dla obywateli i konkurencyjności gospodarki lokalnej. Chciałaby również 
podkreślić znaczenie zwiększania przepustowości europejskich portów lotniczych. Niemniej 
to do państw członkowskich należy wybór sposobu organizacji własnych systemów 
transportowych, przy czym wybór ten musi uwzględniać konkurencję pomiędzy portami 
lotniczymi i opłacalność finansową przedsięwzięć lotniskowych. Wspólnota, która 
niewątpliwie przyczynia się do rozwoju zintegrowanej polityki transportowej zgodnie 
z zasadami proporcjonalności i pomocniczości, nie może podejmować działań w tym 
obszarze.

W sytuacji opisanej w petycji nie można stwierdzić jakiegokolwiek naruszenia prawa 
wspólnotowego.

                                               
1 W 2007 r. port lotniczy przyjął 1,1 mln pasażerów.
2 Dz.U. L 66 z 11.3.2003, s. 1.
3 Dz.U. C 312 z 9.12.2005, s. 11 ust. 72.


