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Subject: Ian Murphy ír állampolgár által a limericki kikötő használói nevében benyújtott 
0700/2007. számú petíció a limericki kikötő bezárása elleni tiltakozásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója hangsúlyozza az Írország nyugati partján található Limerick kikötőjének 
gazdasági és társadalmi jelentőségét, és úgy véli, hogy a kikötő bezárása súlyos társadalmi és 
környezeti problémákat okozna a térségben. A petíció benyújtója közli, hogy a kikötő 
jelenlegi üzemeltetője, a Shannon Foynes Port Company kezdeményezte a kikötő bezárását és 
elkezdte a földterület értékesítését ingatlanfejlesztők számára. A petíció benyújtója szerint az 
üzemeltető nem mutatott be semmiféle tervet arról, hogy hol fogják elhelyezni azt a 650 000 
tonna mennyiségű árut, amely jelenleg áthalad a kikötőn, és alternatív szállítási
létesítményeket sem ajánlott fel a kikötő használói számára. A petíció benyújtója arra kéri az 
Európai Parlamentet, hogy segítsen nyitva tartani a limericki kikötőt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. december 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. március 7.

A petíció felhívja az Európai Parlament figyelmét az írországi Limerick kikötőjének 
bezárására és valószínűleg lakásfejlesztési célból történő átalakítására. A petíció 
hangsúlyozza, hogy a limericki kikötő kereskedelmi tevékenységei nem szakadhatnak meg.
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A Bizottság a módközi szállítás1, valamint a rövid távú tengeri szállítás2 támogatásának 
politikáját folytatja. Az európai kikötői politikáról szóló közelmúltbeli közleményében3 a 
Bizottság elismerte, hogy a kikötők kulcsfontosságú szerepet töltenek be az európai kohézió 
szempontjából, és elengedhetetlenek a hosszú távú, kevésbé fenntartható módok felváltására 
képes gazdaságos szállítási mód, a rövid távú tengeri szállítás fejlesztéséhez. A kikötők 
emellett közvetlen vagy közvetett módon több mint félmillió munkahelyet biztosítanak 
Európában, és a lisszaboni stratégiával összhangban dinamizmust és fejlődést biztosítanak az
egész régió számára, beleértve a leginkább peremterületi elhelyezkedésűeket is.

A kikötői igazgatás felépítése Közösség-szerte jelentősen eltér. Néhány tagállamban a 
kikötőket a kikötői területet birtokló magántársaságok igazgatják. Ezek a kikötők teljes 
mértékben magánvállalkozások. Más esetekben – a kontinentális Európa túlnyomó részében –
a kikötőket állami intézmények vagy vállalkozások igazgatják. Ezek az intézmények, 
amelyeket „kikötői hatóságként” nevezhetnek ki, a műveleti döntések meghozatalában 
nagyfokú autonómiával rendelkeznek, és a hatóságoktól pénzügyi szempontból is 
függetlenek. Ezenfelül míg néhány kikötői hatóság tehermozgatási és/vagy technikai-hajózási 
szolgáltatásokat nyújt, mások az igazgatásra és fejlesztésre összpontosítanak. A Bizottságnak 
nem áll szándékában, hogy beavatkozzon e sokféle forgatókönyv harmonizálása érdekében. 
Valójában a nemzeti/helyi szint a legmegfelelőbb környezet a kikötői igazgatás kialakítására.

Bár a Bizottság sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a limericki kikötő működése megszűnhet, 
elismeri a kikötői hatóság autonómiáját az általa helyénvalónak tartott döntések 
meghozatalával kapcsolatban.
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2 A Bizottság közleménye – A rövid távú tengeri szállítás támogatásának programja, COM(2003) 155, 2003.4.7., 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0155:EN:HTML
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