
CM\713962DA.doc PE404.455v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget for Andragender

7.03.2008

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0700/2007 af Ian Murphy, irsk statsborger, for brugere af Limerick 
Havn, om at bevare Limerick Havn

1. Sammendrag

Andrageren understreger den økonomiske og sociale betydning, Limerick Havn, der ligger på 
Irlands vestkyst, har, og mener, at det vil medføre alvorlige sociale og miljømæssige 
problemer i området, hvis den bliver lukket. Andrageren hævder, at den nuværende bestyrer 
af havnen, Shannon Foynes Port Company, har påbegyndt lukningen af havnen og er begyndt 
at sælge jord til byggeentreprenører. Ifølge andrageren har selskabet ikke forelagt en plan for, 
hvad der skal ske med de 650.000 t varer, der på nuværende tidspunkt passerer gennem 
havnen, og det har heller ikke tilbudt brugerne af havnen alternative shippingfaciliteter. 
Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om bistand til at bevare Limerick Havn. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. december 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. marts 2008.

"Andragendet henleder Europa-Parlamentets opmærksomhed på lukningen af Limerick Havn 
i Irland og dens sandsynlige omdannelse til et boligkvarter. Andragendet understreger, at der 
er behov for, at Limerick Havn fortsætter sine handelsaktiviteter.

Kommissionen fører en politik, der sigter mod samordnet modalitet1 og fremme af 

                                               
1 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet "Hold Europa i bevægelse - Bæredygtig 
mobilitet på vores kontinent - Midtvejsevaluering af Europa-Kommissionens hvidbog fra 2001 om 
transportpolitikken", KOM(2006)0314, 22.6.2006, 
http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/doc/com_2006_0314_transport_policy_review_en.pdf.
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nærskibsfarten1. I Kommissionens nylige meddelelse om en europæisk havnepolitik2 har den 
erkendt, at havne er nøglen til europæisk samhørighed og afgørende for udviklingen af 
nærskibsfart som en økonomisk fordelagtig transportform, der over lange afstande kan erstatte 
mindre bæredygtige transportformer. Endvidere danner havne direkte og indirekte grundlag 
for mere end en halv mio. arbejdspladser i Europa, og de sikrer dynamik og udvikling i hele 
regioner, herunder de mest fjerntliggende regioner i overensstemmelse med Lissabon-
strategien. 

Havneforvaltningerne i Fællesskabet er opbygget på meget forskellig vis. I nogle 
medlemsstater forvaltes havnene af private enheder, der ejer havnearealerne. Disse havne er i 
et og alt private virksomheder. I de øvrige tilfælde – det store flertal i det kontinentale Europa 
– forvaltes havnene af offentlige enheder eller foretagender. Disse enheder, der kan benævnes 
"havnemyndigheder", har en stor grad af selvstyre hvad angår operationelle beslutninger og af 
finansiel uafhængighed af de offentlige myndigheder. Derudover tilbyder nogle havne 
godshåndtering og/eller teknisk-nautiske tjenesteydelser, medens andre fokuserer på 
udvikling og forvaltning. Kommissionen har ingen intention om at harmonisere denne 
heterogene situation. Havneforvaltning udformes faktisk bedst på nationalt og lokalt niveau. 

Selv om Kommissionen beklager, at Limerick hHvn eventuelt indstiller sine aktiviteter, 
erkender den, at det er op til havnemyndighederne selv at træffe de beslutninger, de finder 
passende."

                                               
1 Meddelelse fra Kommissionen – Program til fremme af nærskibsfarten, KOM(2003)0155, 7.4.2003,  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0155:EN:HTML.
2 Meddelelse fra Kommissionen – Meddelelse om en europæisk havnepolitik, KOM(2007)0616, 18.10.2007, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0616:FIN:EN:PDF.


