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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä korostaa Irlannin länsirannikolla sijaitsevan Limerickin sataman 
taloudellista ja sosiaalista merkitystä ja katsoo, että sataman sulkeminen aiheuttaisi vakavia 
sosiaalisia ongelmia ja ympäristöongelmia alueella. Vetoomuksen esittäjä väittää, että 
nykyinen satamaoperaattori, Shannon Foynes Port Company, on alkanut sulkea satamaa ja 
myydä maata gryndereille. Vetoomuksen esittäjän mukaan satamaoperaattori ei ole esittänyt 
minkäänlaista suunnitelmaa siitä, miten vastedes käsitellään se 650 000 tonnia tavaraa, joka 
nykyisin kulkee sataman kautta, eikä se ole myöskään tarjonnut sataman käyttäjille 
vaihtoehtoista laivauskalustoa. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamentilta apua, 
jotta Limerickin satama voitaisiin pitää avoinna. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 11. joulukuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. maaliskuuta 2008.

Vetoomuksessa kiinnitetään Euroopan parlamentin huomio Irlannissa sijaitsevan Limerickin 
sataman sulkemiseen ja siihen, että satama muutetaan ehkä asutustaajamaksi. Vetoomuksessa 
korostetaan tarvetta jatkaa Limerickin sataman liiketoimintaa.
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Komissio noudattaa komodaalisuuspolitiikkaa1 ja lähimerenkulun edistämispolitiikkaa2. 
Euroopan satamapolitiikasta hiljattain antamassaan tiedonannossa3 komissio myöntää, että 
satamat ovat Euroopan koheesion kannalta avainasemassa ja olennainen osa lähimerenkulun 
kehittämistä, koska ne ovat liikennemuotona taloudellisia, ja niillä voidaan korvata 
ympäristölle haitallisia liikennemuotoja pitkillä välimatkoilla. Lisäksi satamat luovat 
välittömästi ja välillisesti yli puoli miljoonaa työpaikkaa Eurooppaan, ja ne varmistavat 
kokonaisten alueiden, myös syrjäisimpien alueiden, dynaamisuuden ja kehittämisen 
Lissabonin strategian mukaisesti.

Satamien johtaminen on hoidettu varsin eri tavoin eri puolella yhteisöä. Joissakin 
jäsenvaltioissa satamia johtavat yksityiset tahot, jotka omistavat satama-alueen maan. Nämä 
satamat ovat kokonaan yksityisiä liikeyrityksiä. Muissa tapauksissa – suurimmassa osassa 
Manner-Eurooppaa – satamia johtavat julkiset tahot tai yritykset. Tällaiset tahot, joita voidaan 
luonnehtia ”satamaviranomaisiksi”, ovat erittäin itsenäisiä toimintaansa koskevissa 
päätöksissä ja rahoitusasioissa. Lisäksi jotkin satamaviranomaiset tarjoavat 
lastinkäsittelypalveluja ja/tai muita teknisiä ja merenkulkuun liittyviä palveluja, kun taas 
toiset keskittyvät vain johtamis- ja kehittämiskysymyksiin. Komissiolla ei ole aikomusta 
puuttua tilanteen hajanaisuuteen. Satamajohtamisen järjestelyt ovat parhaiten hoidettavissa 
kansallisella/paikallisella tasolla.

Komissio pitää valitettavana, että Limerickin sataman toiminnot ehkä lopetetaan, mutta se 
tunnustaa satamaviranomaisen itsenäisyyden tehdä tarpeelliseksi katsomiaan päätöksiä.
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