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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0315/2010 af Gavin Scott, britisk statsborger, om konsekvenserne af 
opmudringsarbejderne ud for kystområdet i Holderness (Det Forenede Kongerige)

1. Sammendrag

Andrageren mener, at opmudringsarbejder ud for kysten har været den væsentligste årsag til 
kysterosionen i Holderness, og kritiserer de britiske myndigheder for at ignorere problemet og 
undlade at træffe forholdsregler for at imødegå det. Han afviser argumenterne om, at 
kysterosionen skulle være resultatet af klimaforandringer, og anmoder om, at 
opmudringsarbejdet ud for kysten standses. I henhold til andrageren har de britiske 
myndigheder først for nylig besluttet at kompensere de mennesker, som mister deres huse 
som følge af kysterosionen, og kompensationsbeløbet ville være ubetydeligt. Han opfordrer 
de europæiske institutioner til at afvise enhver ansøgning fra de britiske myndigheder om EU-
finansiering med henblik på bekæmpelse af kysterosion, så længe der fortsat udføres 
opmudringsarbejde ud for kysten. Han ønsker, at der tages skridt til at sikre, at der ikke 
anvendes EU-midler til etablering af kystbeskyttelse i områder i Det Forenede Kongerige, 
hvor der foretages kraftig opmudring.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. juni 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 8. oktober 2010.

"Andragendet er rent faktisk et brev, som blev sendt som generel post, ikke personlig, til 
forskellige EU-institutioner, herunder Kommissionen. Kommissionen svarede den 27. maj 
2010.
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Selv om aktiviteter eller arbejde i vandområder og områder ud for kysten, som fjerner 
sedimenter, i princippet kan påvirke kysterosion, hænger mange naturlige og menneskelige 
faktorer sammen. Endvidere er kystområder meget forskelligartede fra et miljømæssigt 
synspunkt, og den lokale situation skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. En analyse af 
sedimentbudgetter og sedimenttransportmekanismer skal understrege valget af 
kystbeskyttelsesmuligheder samt godkendelse af aktiviteter, som kan have en indvirkning på 
hav- og kystmiljøet.

I Det Forenede Kongerige udarbejdes der "kystforvaltningsplaner" for at analysere 
kysterosionsprocessen, vurdere behov og muligheder for kystbeskyttelse og 
erosionsforvaltning og muliggøre offentlig høring1

Med hensyn til eventuel anvendelse af EU-finansiering til kystbeskyttelsesformål kan der 
anvendes flere mulige finansieringskilder til projekter i kystområder eller kystbeskyttelse 
(f.eks. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og i visse tilfælde Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Fiskerifond)

Kommissionen opfordrede andrageren til at indsende eventuelle yderligere oplysninger med 
henblik på at identificere et særligt EU-medfinansieret projekt eller arbejde til støtte for hans 
bekymringer. Andrageren har indtil videre ikke fremsendt sådanne oplysninger. "

                                               
1 Kystforvaltningsplanen for området, herunder Holderness, revideres i øjeblikket http://www.hecag-
smp2.co.uk/ .


