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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
Dotyczy: Petycji 0700/2007, którą złożył Ian Murphy (Irlandia), w imieniu użytkowników 

portu Limerick, w sprawie niedopuszczenia do zamknięcia portu Limerick

1. Streszczenie petycji

Składający petycję podkreśla ważną gospodarczą i społeczną rolę portu Limerick położonego 
na zachodnim wybrzeżu Irlandii i uważa, że zamknięcie portu wywoła poważne problemy 
społeczne i ekologiczne w regionie. Składający petycję twierdzi, że obecny operator portu, 
Shannon Foynes Port Company, rozpoczął proces zamykania portu i przystąpił do sprzedaży
ziemi firmom deweloperskim. Według składającego petycję operator nie przedstawił żadnego 
planu przyjęcia 650 000 ton towarów, które obecnie przepływają przez port ani nie 
zaproponował użytkownikom portu alternatywnych możliwości przewozowych. Składający 
petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o pomoc w niedopuszczeniu do zamknięcia 
portu Limerick. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 grudnia 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 7 marca 2008 r.

W petycji zwraca się uwagę Parlamentu Europejskiego na zamknięcie portu Limerick w 
Irlandii oraz prawdopodobne przekształcenie go w strefę mieszkalną. Ponadto podkreśla się 
konieczność dalszego funkcjonowania portu w Limerick.
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Komisja realizuje politykę współmodalności1 oraz promowania żeglugi morskiej bliskiego 
zasięgu2. W wydanym ostatnio komunikacie Komisji w sprawie europejskiej polityki
portowej3 Komisja uznaje, że porty stanowią klucz do spójności w Europie oraz fakt, że są 
one niezbędne dla rozwoju żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako ekonomiczny rodzaj 
transportu, który może zastąpić mniej zrównoważone rodzaje transportu na długich 
dystansach. Porty są ponadto pośrednim i bezpośrednim źródłem ponad pół miliona miejsc 
pracy, a także, zgodnie ze strategią lizbońską, zapewniają dynamikę i rozwój całych 
regionów, również tych najbardziej peryferyjnych. 

Struktura zarządzania portem znacznie się różni w poszczególnych krajach Wspólnoty. W 
niektórych państwach członkowskich porty są zarządzane przez prywatne podmioty, do 
których należą tereny portowe. Porty te są całkowicie prywatnymi przedsiębiorstwami. Porty 
mogą też być zarządzane przez podmioty lub przedsiębiorstwa publiczne – model ten 
dominuje w Europie kontynentalnej. Podmioty te, które można określić mianem „władz 
portowych”, korzystają z dużego stopnia autonomii przy podejmowaniu decyzji 
operacyjnych, a także z autonomii finansowej wobec władz publicznych. Ponadto niektóre 
władze portowe świadczą usługi przeładunkowe i/lub techniczne usługi morskie, a inne 
koncentrują się na zarządzaniu i rozwoju. Komisja nie zamierza interweniować w celu 
zharmonizowania tej niejednolitej sytuacji. Najlepsze warunki do kształtowania zarządzania 
portami istnieją bowiem na szczeblu krajowym/lokalnym.
  

Komisja wyraża ubolewanie w związku z faktem, że port Limerick może przestać 
funkcjonować, jednakże zdaje sobie sprawę z niezależności władz portowych w kwestii 
podejmowania decyzji, które uznają za słuszne.

                                               
1 Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego „Utrzymać Europę w ruchu - Zrównoważona 
mobilność dla naszego kontynentu - Przegląd średniookresowy białej księgi Komisji Europejskiej dotyczącej 
transportu z 2001 r.”, COM(2006) 314 wersja ostateczna dnia 22.06.2006 r. , 
http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/doc/com_2006_0314_transport_policy_review_en.pdf

2 Komunikat Komisji – Program promocji żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, COM(2003) 155  z dnia 
7.04.2003 r., http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0155:EN:HTML

3 Komunikat Komisji - Komunikat w sprawie europejskiej polityki portowej, COM(2007) 616 z dnia 
18.10.2007 r., http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0616:FIN:EN:PDF


