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Ref.: Petiţia nr. 0550/2008, adresată de Stewart Dalton, de naţionalitate britanică, de 
protest împotriva planurilor de închidere a aeroportului din oraşul Sheffield

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul obiectează vehement împotriva planurilor de închidere a aeroportului din oraşul 
Sheffield, susţinând că o astfel de măsură ar împiedica dezvoltarea oraşului, transformându-l 
în cel mai mare oraş UE fără aeroport. Petiţionarul susţine că aeroportul, a cărui construcţie a 
fost finanţată de UE, este în prezent proprietatea concernului Peel Holdings. Petiţionarul 
menţionează că Peel Holdings deţine şi aerodromul RAF din Finningley, pe care intenţionează 
să-l redeschidă în calitate de aeroport comercial. Potrivit spuselor petiţionarului, serviciile 
comerciale ale aeroportului Sheffield au început în 1998 şi s-au sfârşit în 2002, cu toate că nu 
erau aşteptate profituri financiare pentru cel puţin zece ani. Petiţionarul protestează împotriva 
pretenţiilor concernului Peel Holdings privind pierderile financiare şi consideră că închiderea 
aeroportului Sheffield i-ar favoriza doar pe promotorii imobiliari. Petiţionarul solicită 
Parlamentului European să investigheze acest caz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiţionarul afirmă că închiderea aeroportului din Sheffield ar împiedica dezvoltarea oraşului, 
transformându-l în cel mai mare oraş UE fără aeroport. Petiţionarul afirmă că aeroportul este 
în prezent proprietatea concernului Peel Holdings care deţine şi aeroportul Robin Hood 
Doncaster Sheffield, situat pe locul fostului aerodrom RAF la Finningley (situat între oraşele 
Sheffield şi Doncaster în Yorkshire de sud) care a fost deschis în 2005 ca aeroport 
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internaţional.1 Potrivit petiţionarului, serviciile comerciale ale aeroportului Sheffield au fost 
deschise în 1998 şi închise în 2002, cu toate că nu erau aşteptate profituri financiare pentru cel 
puţin zece ani. Petiţionarul protestează împotriva pretenţiilor concernului Peel Holdings 
privind pierderile financiare şi consideră că închiderea aeroportului Sheffield i-ar favoriza 
doar pe promotorii imobiliari. 

Aeroportul din Sheffield era un aeroport foarte mic. Eurostat nu deţine nicio statistică despre 
aeroport în ceea ce priveşte pasagerii, deşi statele membre sunt obligate să raporteze către 
Eurostat traficul din fiecare aeroport care înregistrează mai mult de 15.000 de pasageri pe an, 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 februarie 2003 privind transmiterea statisticilor în ceea ce priveşte 
transportul de pasageri, mărfuri şi poştă în aer2.

În această privinţă, Comisia a remarcat că liniile directoare din 2005 ale Comunităţii privind 
finanţarea aeroporturilor la care se referă studiile arată că, pentru a atinge pragul de 
rentabilitate3, un aeroport are nevoie de un număr de pasageri cuprins între 500.000 şi 
1.500.000 anual. Aeroportul din Sheffield, cu o pistă de aproximativ 1.200m şi mai puţin de 
15.000 de pasageri pe an aduce probabil pierderi şi afirmaţiile proprietarului că aeroportul nu 
este profitabil sunt cel mai probabil corecte. Totuşi, doar autorităţile locale sunt în măsură să 
decidă dacă au nevoie de mai multă infrastructură de transport sau nu.

Comisia Europeană înţelege pe deplin punctul de vedere al petiţionarului, importanţa 
aeroporturilor pentru cetăţeni şi pentru competitivitatea economiei locale. Comisia Europeană 
ar dori, de asemenea, să sublinieze importanţa dezvoltării capacităţii aeroporturilor în Europa. 
Totuşi, alegerea în ceea ce priveşte modul de organizare a sistemelor de transport aparţine 
statelor membre, care trebuie să ţină cont de concurenţa dintre aeroporturi şi de viabilitatea 
financiară a acestora. Comunitatea, care contribuie într-adevăr la dezvoltarea unei politici de 
transport integrate în conformitate cu principiile proporţionalităţii şi subsidiarităţii, nu poate 
interveni în acest domeniu. 
În situaţia descrisă de petiţionar, nu poate fi identificată nicio încălcare a legislaţiei 
comunitare. 

                                               
1 Traficul actual de pasageri la acest aeroport este de ordinul a 1.1 milioane pentru anul 2007.
2 JO L 66, 11.3.2003, p. 1.
3 JO C 312, 9.12.2005, p. 11, para 72.


