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Subiect: Petiţia nr. 0700/2007 adresată de Ian Murphy, de naţionalitate irlandeză, în 
numele utilizatorilor portului Limerick, privind menţinerea portului Limerick 
deschis

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul subliniază importanţa socială şi economică a portului Limerick situat pe coasta de 
vest a Irlandei şi apreciază că închiderea acestuia ar determina grave probleme sociale şi de 
mediu în regiune. Petiţionarul susţine că actualul transportator din port, Compania Portuară 
Shannon Foynes a iniţiat procedura de închidere şi a început vânzarea terenului 
dezvoltatorilor de proprietăţi. În opinia petiţionarului, transportatorul nu a prezentat niciun 
plan privind depozitarea celor 650 000 de tone de mărfuri care circulă în prezent prin port şi 
nici nu a oferit facilităţi de transport alternative utilizatorilor portului. Petiţionarul solicită 
Parlamentului European sprijin în vederea menţinerii portului Limerick deschis. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 decembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 martie 2008.

Petiţia atrage atenţia Parlamentului European asupra închiderii portului Limerick din Irlanda
şi a transformării probabile a acestuia într-o dezvoltare pentru locuinţe. Petiţia scoate în 
evidenţă necesitatea continuării activităţilor comerciale ale portului Limerick.



PE404.455 2/2 CM\713962RO.doc
Traducere externă

RO

Comisia desfăşoară o politică de co-modalitate1 şi de promovare a transportului maritim pe 
distanţe mici2. În Comunicarea recentă a acesteia privind o politică portuară europeană3, 
Comisia a recunoscut că porturile reprezintă elementul principal pentru coeziunea în Europa 
şi sunt esenţiale pentru dezvoltarea transportului maritim pe distanţe mici ca modalitate de 
transport economicoasă care poate înlocui mijloacele mai puţin durabile pe distanţe lungi. În 
plus, porturile constituie o sursă directă şi indirectă a mai mult de jumătate de milion de locuri 
de muncă din Europa, asigurând dinamismul şi dezvoltarea unor regiuni întregi, inclusiv a 
celor mai periferice, în linie cu Strategia de la Lisabona.

Organizarea administraţiei portuare diferă în mod considerabil în cadrul Comunităţii. În unele 
state membre, porturile sunt administrate de instituţii private care deţin terenul portuar. Aceste 
porturi constituie în întregime afaceri private. În alte situaţii – o mare parte în Europa 
continentală – porturile sunt administrate de instituţii publice sau întreprinderi. Aceste 
instituţii, care pot fi denumite „autorităţi portuare” beneficiază de un nivel ridicat de 
autonomie în luarea deciziilor privind funcţionarea, precum şi de autonomie financiară din 
partea autorităţilor publice. În plus, în timp ce unele autorităţi portuare oferă servicii de  
manipulare a cargourilor şi/sau tehnico-navale, altele vizează administrarea şi dezvoltarea.  
Comisia nu doreşte să intervină în vederea armonizării acestui scenariu eterogen. De fapt, cea 
mai bună stabilire a administrării portuare se conturează la nivel naţional/local.

Deşi Comisia regretă posibilitatea întreruperii activităţilor portului Limerick, aceasta 
recunoaşte autonomia autorităţii portuare în luarea deciziilor corespunzătoare.

                                               
1 Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European „Europa în mişcare – Mobilitate durabilă pentru 
continentul nostru– Revizuirea pe termen mediu a Cartei Albe privind transporturile a Comisiei Europene din 
2001”, COM(2006) 314 final , 22.06.2006 , 
http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/doc/com_2006_0314_transport_policy_review_en.pdf

2 Comunicarea Comisiei – Programul pentru promovarea transportului maritim pe distanţe mici, COM(2003) 
155, 07.04.2003,  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0155:EN:HTML

3 Comunicarea Comisiei – Comunicarea privind o politică portuară europeană, COM(2007) 616, 18.10.2007, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0616:FIN:EN:PDF


