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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 700/2007, ingediend door Ian Murphy (Ierse nationaliteit), 
namens de “Limerick Port Users”, over het openhouden van de haven van 
Limerick

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener onderstreept het economische en maatschappelijke belang van de haven van 
Limerick, gelegen aan de westkust van Ierland, en is van mening dat de sluiting van deze 
haven zou leiden tot ernstige sociale en milieuproblemen in de regio. Indiener beweert dat de 
huidige exploitant van de haven, Shannon Foynes Port Company, een aanvang heeft gemaakt 
met de sluiting van de haven en is begonnen grond aan projectontwikkelaars te verkopen. 
Volgens indiener heeft de exploitant geen enkel plan voorgelegd voor de opslag van de 
650 000 ton goederen die momenteel worden aangevoerd, en de havengebruikers evenmin 
alternatieve verschepingsfaciliteiten aangeboden. Indiener vraagt het Europees Parlement om 
hulp voor het openhouden van de haven van Limerick. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 december 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 maart 2008

Het verzoekschrift vestigt de aandacht van het Europees Parlement op de sluiting van de 
haven van Limerick in Ierland, waarschijnlijk ten gunste van woningbouw. Het verzoekschrift 
benadrukt de noodzaak dat de haven van Limerick zijn bedrijfsactiviteiten voortzet. 
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De Commissie voert een beleid van intermodaliteit1 en van bevordering van de korte vaart2. In 
haar recente Mededeling inzake een Europees havenbeleid3 heeft de Commissie erkend dat 
havens een sleutelrol spelen in de totstandkoming van Europese cohesie en van essentieel 
belang zijn voor de ontwikkeling van de korte vaart als vorm van economisch vervoer die 
minder duurzame vormen over lange afstanden kan vervangen. Tevens leveren havens direct 
en indirect meer dan een half miljoen banen in Europa op en staan zij borg voor de dynamiek 
en ontwikkeling van hele gebieden, de meest afgelegen inbegrepen, overeenkomstig de 
strategie van Lissabon. 

De wijze waarop havens worden beheerd verschilt sterk in de Gemeenschap. In sommige 
lidstaten worden havens beheerd door particuliere instellingen die havengrond bezitten. Deze 
havens zijn strikt private ondernemingen. In de overgrote meerderheid van de andere gevallen 
op het Europese vasteland worden havens beheerd door publieke instellingen of 
ondernemingen. Deze instellingen, die als ‘havenautoriteiten’ kunnen worden omschreven, 
zijn in hoge mate autonoom van de overheid, zowel bij het nemen van operationele 
beslissingen als financieel. Daarnaast houden sommige havenautoriteiten zich bezig met 
vrachtafhandeling en/of het leveren technisch-nautische diensten, terwijl andere zich richten 
op beheer en ontwikkeling. De Commissie wil niet tussenbeide komen om dit heterogene 
geheel te harmoniseren. Havenbeheer kan namelijk het beste op nationaal/lokaal niveau 
worden ontwikkeld.

Hoewel de Commissie het betreurt dat de haven van Limerick zijn activiteiten wellicht zal 
staken, erkent ze dat de havenautoriteit autonoom is in het nemen van beslissingen die haar 
goeddunken.
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