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Θέμα: Αναφορά 0315/2010 του Gavin Scott, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
επιπτώσεις της υπεράκτιας βυθοκόρησης στην παράκτια περιοχή του
Holderness (Ηνωμένο Βασίλειο) 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων πιστεύει ότι η υπεράκτια βυθοκόρηση είναι ο βασικός παράγοντας που 
ευθύνεται για τη διάβρωση των ακτών στο Holderness και κατηγορεί τις βρετανικές αρχές ότι 
αγνόησαν το πρόβλημα και δεν έλαβαν κανένα μέτρο για την αντιμετώπισή του. Απορρίπτει 
τα επιχειρήματα ότι η διάβρωση των ακτών οφείλεται στην κλιματική αλλαγή και ζητεί τη 
διακοπή της υπεράκτιας βυθοκόρησης. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι βρετανικές αρχές 
μόλις πρόσφατα αποφάσισαν να αποζημιώσουν όσους έχασαν τις οικίες τους λόγω της 
διάβρωσης των ακτών και το ποσό της αποζημίωσης είναι αμελητέο. Καλεί τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα να απορρίψουν κάθε αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ που ενδέχεται 
να υποβάλουν οι βρετανικές αρχές για την καταπολέμηση της διάβρωσης των ακτών, όσο 
συνεχίζονται οι εργασίες υπεράκτιας βυθοκόρησης· θα επιθυμούσε δε τη λήψη μέτρων ώστε 
να διασφαλισθεί ότι δεν θα δαπανηθούν πόροι της ΕΕ για την κατασκευή υδατοφραχτών σε 
περιοχές που έχουν υποστεί εκτεταμένη βυθοκόρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2010.

Η αναφορά είναι στην ουσία μια επιστολή που εστάλη γενικά, όχι προσωποποιημένα, σε 
διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής. Η Επιτροπή 
απάντησε στις 27 Μαΐου 2010.
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Παρότι, καταρχήν, οι δραστηριότητες ή οι εργασίες σε λεκάνες απορροής ποταμών και σε 
υπεράκτιες περιοχές για την αφαίρεση ιζημάτων θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διάβρωση 
των ακτών, πολλοί φυσικοί και ανθρώπινοι παράγοντες είναι αλληλένδετοι. Επιπλέον, οι 
παράκτιες περιοχές διαφέρουν πολύ μεταξύ τους από περιβαλλοντικής άποψης και πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η τοπική κατάσταση, κατά περίπτωση. Μια ανάλυση των ιζηματολογικών 
ισοζυγίων και των μηχανισμών ιζηματογένεσης πρέπει να στηρίζει την επιλογή των λύσεων 
προστασίας των ακτών, καθώς και την έγκριση δραστηριοτήτων που ενδεχομένως να έχουν 
επιπτώσεις στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταρτίζονται «σχέδια διαχείρισης ακτογραμμών» για την ανάλυση 
των διαδικασιών διάβρωσης των ακτών, την εκτίμηση των αναγκών και των επιλογών 
προστασίας των ακτών και αντιμετώπισης της διάβρωσης, καθώς και την παροχή 
δυνατότητας δημόσιας διαβούλευσης1.

Σχετικά με την ενδεχόμενη χρήση πόρων της ΕΕ για σκοπούς προστασίας των ακτών, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκετές πιθανές πηγές χρηματοδότησης για έργα σε παράκτιες 
περιοχές ή την προστασία των ακτών (π.χ. το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και, σε ορισμένες περιπτώσεις, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας).

Η Επιτροπή ζήτησε από τον αναφέροντα να παράσχει περισσότερες πληροφορίες, εάν 
διαθέτει, προκειμένου να προσδιοριστεί συγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ 
έργο ή εργασία, προς στήριξη των ζητημάτων που εγείρει. Μέχρι σήμερα, ο αναφέρων δεν 
έχει παράσχει περαιτέρω πληροφορίες.

                                               
1 Το σχέδιο διαχείρισης ακτογραμμών για την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Holderness, αξιολογείται επί 
του παρόντος (http://www.hecag-smp2.co.uk/).


