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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция 0700/2007, внесена от Ian Murphy, с ирландско гражданство, от 

името на Limerick Port Users, относно запазване на пристанището в 
Лимерик отворено

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията подчертава икономическото и социално значение на 
пристанището в Лимерик, което е разположено на западния бряг на Ирландия, и счита, 
че неговото затваряне би причинило сериозни социални и екологични проблеми в 
региона. Вносителят твърди, че настоящият оператор на пристанището, „Shannon
Foynes Port Company“, е започнал процедура по неговото затваряне и е започнал да 
разпродава земята на строителни предприемачи. Според вносителя операторът не е 
представил план за обработването на 650 000 тона стоки, които понастоящем 
преминават през пристанището, нито е предложил алтернативни корабоплавателни 
удобства за „Port Users“. Вносителят отправя искане към Европейския парламент за 
помощ с цел запазване на пристанището в Лимерик.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 декември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 7 март 2008 г.
Комисията обръща внимание на Европейския парламент на закриването на 
пристанището в Лимерик, Ирландия и вероятното му преобразуване в строителна 
площ. Петицията подчертава необходимостта пристанището в Лимерик да продължи 
своята търговска дейност.
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Комисията следва политика на взаимна обвързаност1 и насърчаването на морските 
превози на къси разстояния 2. В неотдавнашно съобщение относно европейската 
политика за пристанищата3 Комисията е признала, че пристанищата са ключов елемент 
за сближаването в Европа и са от съществено значение за развитието на морски превоз 
на къси разстояния като икономично средство за превоз, което може да замести по-
малко устойчивите средства на дълги разстояния. Освен това, пристанищата са пряк и 
непряк източник  на повече от милион работни места в Европа и гарантират 
динамичност и развитие за цели региони, в това число  на повечето от периферните 
региони, в съответствие с Лисабонската стратегия.

Установяването на система за пристанищно управление значително варира в държавите 
от Общността. В някои държави-членки, пристанищата се управляват от частни 
организации, които притежават земята на пристанището. Тези пристанища са изцяло 
частни. В други случаи - в голямата си част  в континентална Европа - пристанищата се 
управляват от държавни органи или предприятия. Тези органи, които могат да бъдат 
определени като " пристанищни органи" се ползват с висока степен на автономност при 
вземането на решения, свързани с дейността, както и с финансова независимост от 
държавните органи. Освен това, докато някои пристанищни органи предоставят услуги 
за пакетирането и експедирането на стоки и /или технически плавателни услуги, то 
други се съсредоточават  върху управляването и развитието. Комисията не възнамерява 
да се намества с цел хармонизиране на този разнороден сценарий. Всъщност, най-добре 
може да се организира управление на пристанищата на национално/местно равнище.

Комисията изразява съжаление, че пристанището в Лимерик може да преустанови 
своята дейност, но признава автономността на пристанищния орган за вземане на 
решенията, които счете за подходящи.
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