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Θέμα: Αναφορά 0700/2007, του κ. Ian Murphy, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των 
χρηστών του λιμένα του Limerick (Limerick Port Users), σχετικά με τη συνέχιση 
λειτουργίας του λιμένα του Limerick

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υπογραμμίζει την οικονομική και κοινωνική σημασία του λιμένα του Limerick
(που βρίσκεται στη δυτική ακτή της Ιρλανδίας) και θεωρεί ότι το κλείσιμό του θα 
προκαλούσε σοβαρά κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή. Ο αναφέρων 
υποστηρίζει ότι ο σημερινός φορέας εκμετάλλευσης του λιμένα, η Shannon Foynes Port 
Company, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία κλεισίματος και έχει αρχίσει να πωλεί εκτάσεις σε 
εργολάβους. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει παρουσιάσει 
κανένα σχέδιο για τη στέγαση των 650 000 τόνων προϊόντων που διακινούνται επί του 
παρόντος μέσω του λιμένα και δεν έχει επίσης προσφέρει εναλλακτικές δυνατότητες 
ναυσιπλοΐας για τους χρήστες του λιμένα. Ο αναφέρων ζητεί τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου προκειμένου να διατηρηθεί ανοιχτός ο λιμένας του Limerick.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Δεκεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαρτίου 2008.

Η αναφορά εφιστά την προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κλείσιμο του λιμένα
Limerick στην Ιρλανδία και την πιθανή μετατροπή του σε οικιστικό συγκρότημα. Η αναφορά
υπογραμμίζει την ανάγκη συνέχισης των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμένα του
Limerick.
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Η Επιτροπή ακολουθεί μια πολιτική συντροπικότητας1 και προώθησης των θαλάσσιων 
μεταφορών μικρών αποστάσεων2. Στην πρόσφατη ανακοίνωσή της σχετικά με Ευρωπαϊκή 
Λιμενική Πολιτική3 η Επιτροπή αναγνώρισε ότι οι λιμένες έχουν καίρια σημασία για τη 
συνοχή στην Ευρώπη και έχουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών 
μικρών αποστάσεων ως οικονομικού τρόπου μεταφοράς και μπορούν να υποκαταστήσουν 
λιγότερο αειφόρους τρόπους σε μεγάλες αποστάσεις. Επιπλέον, οι λιμένες είναι άμεση και 
έμμεση πηγή για περισσότερο από μισό εκατομμύριο θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη και 
εξασφαλίζουν δυναμισμό και ανάπτυξη ολόκληρων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των 
πλέον περιφερειακών, σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισαβόνας.

Η οργάνωση της διαχείρισης των λιμένων παρουσιάζει σημαντικές διαφορές στο εσωτερικό 
της Κοινότητας. Σε ορισμένα κράτη μέλη, τη διαχείριση των λιμένων έχουν αναλάβει 
ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες λιμενικών εκτάσεων. Οι λιμένες αυτοί είναι 
απολύτως ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στις άλλες περιπτώσεις –που αποτελούν τη συντριπτική 
πλειονότητα στην ηπειρωτική Ευρώπη– τους λιμένες τους διαχειρίζονται δημόσιοι φορείς ή 
επιχειρήσεις. Οι εν λόγω φορείς, οι οποίοι μπορούν να χαρακτηριστούν ως «λιμενικές αρχές» 
διαθέτουν υψηλό βαθμό αυτονομίας όσον αφορά τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων, καθώς 
και χρηματοοικονομική αυτονομία από τις δημόσιες αρχές. Εξάλλου, ενώ ορισμένες 
λιμενικές αρχές παρέχουν υπηρεσίες διακίνησης φορτίου ή/και τεχνικοναυτιλιακές υπηρεσίες, 
άλλες επικεντρώνονται στη διαχείριση και την ανάπτυξη· η Επιτροπή δεν σκοπεύει να 
παρέμβει προκειμένου να εναρμονίσει αυτό το ετερογενές σενάριο. Πράγματι, το πλέον 
ενδεδειγμένο πλαίσιο για τη λιμενική διαχείριση μπορεί να διαμορφωθεί καλύτερα σε 
εθνικό/τοπικό επίπεδο.

Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή λυπάται για την προοπτική της διακοπής λειτουργίας του
λιμένα του Limerick, αναγνωρίζει την αυτονομία της λιμενικής αρχής να λαμβάνει τις 
αποφάσεις που θεωρεί κατάλληλες.
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