
CM\834590BG.doc PE450.808v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

8.10.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0315/2010, внесена от Gavin Scott, с британско гражданство, 
относно последствията от крайбрежното драгиране в  крайбрежния 
район в Holderness (Обединеното кралство)

1. Резюме на петицията

Според вносителя на петицията, крайбрежното драгиране е основният фактор, 
причиняващ ерозия на бреговете в Holderness. Той отправя критика към британските 
органи за пренебрегване на проблема и за това, че не са предприели мерки, за да се 
справят с него. Той отхвърля аргументите, според които бреговата ерозия може да бъде 
резултат от изменението на климата, и призовава за прекратяване на крайбрежното 
драгиране. Според вносителя, британските органи неотдавна са решили да компенсират 
онези, които са изгубили къщите си поради бреговата ерозия, но размерът на 
обезщетенията ще бъде незначителен. Той призовава европейските институции да 
отхвърлят всякакви молби за финансиране, подадени от британските органи, които 
имат за цел борбата срещу ерозията на бреговете докато продължава крайбрежното 
драгиране. Той би желал да се предприемат стъпки, които да гарантират, че средствата 
на ЕС не се пилеят за изграждането на морски защитни съоръжения в силно драгирани 
райони на Обединеното кралство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 8 октомври 2010 г.

Петицията е всъщност писмо, което е изпратено групово, а не индивидуално, до 
различни институции на ЕС, включително Комисията. Комисията е отговорила на 27 
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май 2010 г.

Въпреки че по принцип дейностите или работите за отстраняване на седименти в 
речните басейни по крайбрежията биха могли да засегнат крайбрежната ерозия, много 
естествени и човешки фактори са взаимосвързани. Освен това крайбрежните зони са 
много различни от екологична гледна точка и местното положение трябва да се вземе 
предвид за всеки отделен случай. Изборът на възможности за укрепване на бреговата 
ивица, както и разрешаването на дейности, които потенциално въздействат върху 
морската и бреговата среда, трябва да бъде подкрепен от анализ на седиментните 
наноси и механизмите за транспорт на седиментите. 

В Обединеното кралство са създадени „планове за управление на крайбрежието“ с цел 
да се анализират процесите на брегова ерозия и възможностите за укрепване на 
бреговата ивица и управление на ерозията и да се предостави възможност за 
консултации с обществеността1. 

Относно възможността да се използва финансиране от ЕС за целите на укрепването на 
бреговете, няколко възможни източника на финансиране могат действително да се 
използват за проекти в крайбрежни зони или за укрепване на бреговата ивица (напр. 
Европейският фонд за регионално развитие и в някои случаи Европейския фонд за 
развитие на селското стопанство и на селските райони и Европейският фонд за 
рибарство). 

Комисията е приканила вносителя на петицията да предостави повече информация, ако 
разполага с такава, за да идентифицира конкретен съфинансиран от ЕС проект или 
строителни работи в подкрепа на неговите опасения. Вносителят на петицията до 
момента не е предоставил такава информация. 

                                               
1 Планът за управление на крайбрежието, включително на Holderness е в процес на 
преразглеждане http://www.hecag-smp2.co.uk/


