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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka jūras bagarēšana ir galvenais faktors, kas ietekmē krasta 
eroziju Holdernesā, un kritizē Lielbritānijas varas iestādes, ka tās neņem vērā problēmu un 
neveic pasākumus tās risināšanai. Viņš noraida argumentus, ka krasta erozija ir klimata 
pārmaiņu sekas, un lūdz pārtraukt jūras bagarēšanu. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto 
Lielbritānijas varas iestādes tikai nesen pieņēma lēmumu piešķirt kompensāciju tiem 
iedzīvotājiem, kas zaudējuši savas mājas krasta erozijas rezultātā, un kompensējamā summa ir 
nenozīmīga. Viņš lūdz Eiropas iestādes noraidīt jebkādus Lielbritānijas varas iestāžu 
pieteikumus attiecībā uz ES finansējumu, lai cīnītos pret krasta eroziju, tik ilgi, kamēr 
turpināsies jūras bagarēšana; viņš vēlas, lai tiktu veikti pasākumi, lai nodrošinātu, ka ES 
nauda netiek izlietota aizsprostu būvēšanai stipri bagarētās teritorijās.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 29. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 8. oktobrī

„Faktiski šis lūgumraksts ir vispārēja vēstule, kas nav adresēta kādai konkrētai iestādei, bet 
nosūtīta vairākām ES iestādēm, tostarp Komisijai. Komisija atbildēja 2010. gada 27. maijā.

Lai gan principā upju baseinos un piekrastes joslā veiktās darbības nogulšņu likvidēšanai 
varētu ietekmēt krasta eroziju, šo parādību tieši ietekmē arī vairāki dabas un cilvēka radīti 
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apstākļi. Krasta zonās mēdz būt arī ļoti atšķirīgi dabas apstākļi, un katrā konkrētā gadījumā 
jāņem vērā vietējie apstākļi. Lai izvēlētos krasta zonas aizsardzības pasākumus, kā arī lai 
ļautu veikt darbības, kuras, iespējams, ietekmēs jūras un krasta vidi, jāizvērtē nogulšņu 
rašanās veidi un pārvietošanas mehānismi. 

Apvienotās Karalistes krasta zonas apsaimniekošanas plāni ir izstrādāti, lai analizētu krasta 
erozijas procesus, izvērtētu krasta aizsardzībai un erozijas ierobežošanai nepieciešamos 
pasākumus un iesaistītu sabiedrību šo jautājumu apspriešanā1. 

Krasta zonas aizsardzības nolūkā noteikti iespējams īstenot krasta zonu vai krasta aizsardzības 
projektus, izmantojot dažādus ES finansējuma avotus (piemēram, Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu un dažos gadījumos arī Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Zivsaimniecības fondu).

Komisija lūgumraksta iesniedzējam lūdza sniegt papildu informāciju, ja tāda ir pieejama, lai 
konstatētu, vai tiek īstenoti kādi konkrēti ES līdzfinansēti projekti vai veikti darbi, kas 
apstiprinātu viņa bažas. Lūgumraksta iesniedzējs vēl nav sniedzis šādu informāciju.”

                                               
1 Ir pārskatīts apsaimniekošanas plāns teritorijai, kurā iekļauta arī Holdernesa: 
http://www.hecag-smp2.co.uk/


