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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0700, ingiven av Ian Murphy (irländsk medborgare), för 
användarna av hamnen i Limerick, om att hålla hamnen i Limerick öppen

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren understryker den ekonomiska och sociala betydelsen av hamnen i Limerick, 
som ligger på Irlands västkust, och anser att det skulle leda till allvarliga sociala och 
miljömässiga problem i regionen om den lades ned. Framställaren hävdar att hamnens 
nuvarande operatör, Shannon Foynes Port Company, har inlett nedläggningen och börjat sälja 
mark till markspekulanter. Operatören har enligt framställaren inte lagt fram någon plan för 
mottagande av de 650 000 ton fraktgods som för närvarande transporteras genom hamnen, 
och man har inte heller erbjudit hamnanvändarna alternativa hamnar. Framställaren ber 
Europaparlamentet om hjälp att hålla hamnen i Limerick öppen. 

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 11 december 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 7 mars 2008

I framställningen uppmärksammas Europaparlamentet på nedläggningen av hamnen i 
Limerick, Irland, och den troliga omvandlingen av den till ett bostadsområde. Framställaren 
understryker behovet av att den kommersiella driften i hamnen i Limerick får fortsätta.
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Kommissionen för en politik för sammodalitet1 och för främjande av närsjöfart2. 
I kommissionens aktuella meddelande om en europeisk hamnpolitik3 erkänner man att 
hamnarna är centrala för sammanhållningen i Europa och nödvändiga för utvecklingen av 
närsjöfarten, som är ett ekonomiskt transportsätt som kan ersätta mindre hållbara transportsätt 
över längre avstånd. Hamnarna skapar dessutom direkt eller indirekt över en halv miljon 
arbetstillfällen i Europa, och ger dynamik och främjar utveckling i hela regioner, även de mest 
avlägsna, i enlighet med Lissabonstrategin.

Organisationen av hamnförvaltningen varierar mycket inom gemenskapen. I en del 
medlemsstater förvaltas hamnarna av privata enheter som äger hamnmarken. Dessa hamnar är 
helt privata företag. I övriga fall – majoriteten av hamnarna på kontinenten – förvaltas 
hamnarna av offentliga enheter eller företag. Dessa enheter, som kan vara organiserade som 
”hamnmyndigheter”, har rätt att självständigt fatta operativa beslut och är även ekonomiskt 
fristående från de offentliga myndigheterna. En del hamnmyndigheter tillhandahåller 
godshantering eller teknisk-nautiska tjänster, medan andra är helt inriktade på förvaltning och 
utveckling. Kommissionen avser inte att ingripa för att harmonisera detta heterogena scenario. 
Det är i själva verket på nationell och lokal nivå som man har bäst förutsättningar att utforma 
hamnförvaltningen.

Även om kommissionen anser att det är beklagligt att verksamheten i hamnen i Limerick kan 
komma att upphöra, så erkänner man hamnmyndighetens självständighet att fatta de beslut 
man anser vara lämpliga.

                                               
1 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet ”Hållbara transporter för ett rörligt Europa –
Halvtidsöversyn av Europeiska kommissionens vitbok från 2001 om den gemensamma transportpolitiken”, 
KOM(2006)0314, 22.6.2006, 
http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/doc/com_2006_0314_transport_policy_review_sv.pdf
2 Meddelande från kommissionen – Program för främjande av närsjöfart, KOM(2003)0155, 7.4.2003, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0155:SV:HTML
3 Meddelande från kommissionen – Meddelande om en europeisk hamnpolitik, KOM(2007)0616, 18.10.2007, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0616:FIN:SV:PDF


