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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad jūros dugno gilinimas buvo pagrindinis veiksnys, sukėlęs 
Holderneso pakrantės eroziją, ir kritikuoja Jungtinės Karalystės valdžios institucijas už tai, 
kad šios nepaisė problemos ir nesiėmė jokių priemonių jai išspręsti. Jis atmeta argumentus, 
kad pakrantės eroziją sukėlė klimato kaita, ir prašo sustabdyti dugno gilinimo darbus. Pasak 
peticijos pateikėjo, Jungtinės Karalystės valdžios institucijos tik neseniai priėmė sprendimą 
mokėti kompensacijas tiems, kurie dėl pakrantės erozijos prarado namus,  tačiau 
kompensacijos suma bus nedidelė.  Jis ragina ES institucijas atmesti visus Jungtinės 
Karalystės valdžios institucijų prašymus skirti ES lėšų kovai su pakrantės erozija tol, kol tęsis 
jūros dugno gilinimo darbai; jis norėtų, kad būtų imtasi veiksmų, kuriais būtų užtikrinta, kad 
ES lėšos nebūtų leidžiamos jūros apsaugos įrenginių statybai tose Jungtinės Karalystės 
srityse, kuriose intensyviai vykdomi dugno gilinimo darbai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. spalio 8 d.

„Peticija iš tikrųjų yra laiškas – bendro pobūdžio neasmeninis laiškas įvairioms ES 
institucijoms, tarp jų ir Komisijai. Komisijos atsakymas gautas 2010 m. gegužės 27 d.

Nors iš esmės nuosėdų šalinimo veikla arba darbai, atliekami upės baseine ir pakrantėje, gali 
daryti poveiki pakrančių erozijai, tarpusavyje susiję daug gamtos ir žmogaus keliamų 
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veiksnių. Be to, pakrančių teritorijos aplinkos požiūriu labai skirtingos, ir kiekvienu konkrečiu 
atveju reikia atsižvelgti į padėtį vietoje. Renkantis pakrančių apsaugos priemones, taip pat 
suteikiant leidimus veiklai, kuri gali daryti poveikį jūrų ir pakrančių aplinkai, reikia remtis 
nuosėdoms valyti skirtų lėšų ir nuosėdų vežimo mechanizmų tyrimu. 

Jungtinėje Karalystėje rengiami „pakrantės tvarkymo planai“ siekiant ištirti pakrančių erozijos 
procesus, įvertinti pakrančių apsaugos priemonių bei erozijos valdymo poreikius ir galimybes 
ir sudaryti sąlygas viešoms konsultacijoms.1

Kalbant apie galimą ES finansavimo naudojimą pakrančių apsaugos tikslais, iš tikrųjų 
pakrančių teritorijų arba pakrančių apsaugos projektams gali būti naudojami keli finansavimo 
šaltiniai (pvz., Europos regioninės plėtros fondas ir kai kuriais atvejais Europos žemės ūkio 
fondas kaimo plėtrai ir bei Europos žuvininkystės fondas). 

Komisija paragino peticijos pateikėją, jei turi, pateikti daugiau informacijos, kad būtų galima 
nustatyti konkretų ES bendrai finansuojamą projektą ar darbus, siekiant patenkinti jo 
interesus. Iki šiol peticijos pateikėjas nepateikė tokios informacijos.“ 

                                               
1 Teritorijos, įskaitant Holdernesą, pakrantės valdymo planas, šiuo metu peržiūrimas, 
http://www.hecag-smp2.co.uk/. 


