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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Gavin Scott brit állampolgár által benyújtott 0315/2010. számú petíció az 
egyesült királyságbeli Holderness part menti térségére a part menti kotrás 
által gyakorolt hatásokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy mindenekelőtt a part menti kotrás felelős a Holdernessben 
tapasztalható part menti erózióért, és bírálja a brit hatóságokat, amiért nem vesznek tudomást 
a problémáról, és nem hoznak intézkedéseket annak orvoslására. Elutasítja az azzal 
kapcsolatos érveket, hogy a part menti erózió az éghajlatváltozás eredménye, és felszólít a 
part menti kotrás beszüntetésére. A petíció benyújtója szerint a brit hatóságok csak a 
közelmúltban határoztak úgy, hogy kártérítésben részesítik azokat, akik az erózió miatt 
veszítették el otthonukat, a kártérítés mértéke azonban elhanyagolható. Felhívja az európai 
intézményeket, hogy utasítsák el a brit hatóságok által benyújtott, a part menti erózió elleni 
küzdelemre irányuló uniós finanszírozás iránti kérelmeket mindaddig, amíg a part menti 
kotrás folytatódik. Lépések meghozatalát kéri annak biztosítása érdekében, hogy az uniós 
összegeket ne olyan egyesült királyságbeli területeken fordítsák partvédelmi létesítmények 
építésére, ahol kiterjedt kotrás folyik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. október 8.

A petíció valójában egy általánosan a különféle uniós intézményeknek, köztük a Bizottságnak 
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is elküldött, nem személyre szóló levél. A Bizottság 2010. május 27-én válaszolt.

Jóllehet, a folyómedrekben és a part mentén végzett, üledék eltávolítására irányuló 
tevékenységek és munkák érinthetik a part menti eróziót, sok természeti és emberi tényező áll 
egymással összefüggésben. Ráadásul a part menti területek környezetvédelmi szempontból 
nagyon változatosak, és a helyi helyzetet eseti alapon kell mérlegelni. A partvédelmi 
lehetőségek megválasztását, valamint a tengeri és part menti környezetekre lehetséges hatást 
gyakorló tevékenységek engedélyezését az üledékmérleg és az üledékszállítási 
mechanizmusok elemzésének kell alátámasztania. 

Az Egyesült Királyságban „part menti irányítási tervek” készülnek a part menti eróziós 
folyamatok elemzése, a partvédelmi és eróziókezelési szükségletek és lehetőségek értékelése 
és a nyilvános konzultáció lehetővé tétele érdekében1. 

Az uniós források partvédelem céljára való lehetséges felhasználását illetően valóban több 
lehetséges finanszírozási forrás használható fel a part menti területek projektjeire vagy a 
partvédelemre (pl. az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint egyes esetekben az 
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap). 

A Bizottság felkérte a petíció benyújtóját, hogy amennyiben rendelkezésre áll, aggodalmának 
alátámasztása érdekében szolgáltasson további információkat konkrét uniós társfinanszírozású 
projektek vagy építési munkák azonosítása céljából. A petíció benyújtója eddig még nem 
szolgált ilyen információkkal. 

                                               
1 A Holdernesst is magában foglaló part menti irányítási tervnek jelenleg folyik a 
felülvizsgálata: http://www.hecag-smp2.co.uk/


