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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0700/2007, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Ian Murphy
organizācijas Limerick Port Users vārdā, par Limerick ostas darbības turpināšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzsver Īrijas rietumkrasta Limerick ostas ekonomisko un sociālo 
nozīmi un uzskata, ka tās slēgšana reģionā radītu nopietnas sociālas un vides problēmas. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka pašreizējais ostu pārvaldošais uzņēmums Shannon 
Foynes Port Company ir uzsācis ostas slēgšanas procedūru un pārdod zemi nekustamā
īpašuma attīstītājiem. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka uzņēmums nav iesniedzis plānu 
par to, kur izvietot 650 000 tonnas preču, kas pašlaik tiek pārkravātas ostā, kā arī nav 
piedāvājis ostas lietotājiem citas kravu pārvadāšanas iespējas. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz 
Eiropas Parlamenta palīdzību, lai nodrošinātu Limerick ostas turpmāku darbību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 11. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 7. martā

,,Lūgumrakstā Eiropas Parlamenta uzmanība tiek pievērsta Limerick ostas Īrijā slēgšanai un 
tās iespējamajai pārveidošanai par mājvietu attīstības projektu. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzsver, ka Limerick ostai ir jāturpina komercdarbība.
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Komisija īsteno komodalitātes1 un mazās kabotāžas2 veicināšanas politiku. Nesen publicētajā 
Komisijas paziņojumā par Eiropas ostu politiku3 Komisija atzīst, ka ostas nodrošina Eiropas 
kohēziju un ir būtiskas, lai attīstītu mazo kabotāžu par ekonomisku transportlīdzekli, kas 
lielos attālumos var aizstāt mazāk ilgtspējīgus transportlīdzekļus. Turklāt ostas tieši un netieši 
nodrošina vairāk nekā pusotru miljonu darbavietu Eiropā un saskaņā ar Lisabonas stratēģiju
— visa reģiona, kā arī pašu attālāko rajonu dinamismu un attīstību.

Kopienā ostu pārvaldības struktūras ir ļoti dažādas. Dažās dalībvalstīs ostas pārvalda privātas 
struktūrvienības, kurām pieder ostas zeme. Šīs ostas ir pilnībā privāti uzņēmumi. Citās —
lielākajā daļā kontinentālās Eiropas teritorijas — ostas pārvalda valsts struktūrvienības vai 
uzņēmumi. Šīm struktūrvienībām, kuras var saukt par ,,ostas iestādēm”, ir augsts autonomijas 
līmenis, pieņemot operatīvās darbības lēmumus, kā arī finansiālā autonomija no valsts 
iestādēm. Turklāt dažu ostu iestādes sniedz kravu kraušanas un/vai tehniskus un kuģniecības 
pakalpojumus, citas koncentrējas uz pārvaldību un attīstību. Komisija negrasās iejaukties, lai 
saskaņotu šo neviendabīgo kārtību. Patiesībā ostu pārvaldības formu vislabāk var noteikt 
valsts/vietējā līmenī. 

Komisija pauž nožēlu par iespējamo Limerick darbības pārtraukšanu, tomēr tā atzīst ostas 
iestāžu autonomiju pieņemt lēmumus, kurus tās uzskata par piemērotiem.”

                                               
1 Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam ,,Eiropas dinamisma saglabāšana  — ilgtspējīga 
attīstība mūsu kontinentā. Eiropas Komisijas 1001. gadā publicētās Transporta baltās grāmatas vidusposma 
pārskats”, COM(2006) 314 galīgā redakcija, 22.06.2006. , 
http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/doc/com_2006_0314_transport_policy_review_en.pdf

2 Komisijas paziņojums – Paziņojums par Eiropas ostu politiku, COM(2007) 616, 18.10.2007., http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0616:FIN:EN:PDF

3 Komisijas paziņojums – Paziņojums par Eiropas ostu politiku, COM(2007) 616, 18.10.2007., http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0616:FIN:EN:PDF


