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Suġġett: Petizzjoni 0315/2010 imressqa mis-Sur Gavin Scott, ta’ nazzjonalità 
Brittanika, dwar l-effetti tat-tħammil barra mill-kosta fuq iż-żona tal-kosta 
f’Holderness (fir-Renju Unit) 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jemmen li t-tħammil barra mill-kosta kien il-fattur ewlieni responsabbli għall-
erożjoni tal-kosta f’Holderness u jikkritika lill-awtoritajiet Brittaniċi għall-fatt li injoraw il-
problema u li ma ħadu l-ebda miżura biex jindirizzawha. Huwa jirrifjuta dawk l-argumenti li 
jgħidu li l-erożjoni tal-kosta hija riżultat tat-tibdil fil-klima u jitlob li t-tħammil barra mill-
kosta jitwaqqaf. Skont il-petizzjonant, kien biss reċentement li l-awtoritajiet Brittaniċi 
ddeċidew li jikkumpensaw lil dawk li tilfu djarhom minħabba l-erożjoni tal-kosta u l-ammont 
ta’ kumpens huwa insinifikanti. Huwa jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej biex jirrifjutaw 
kwalunkwe applikazzjoni għall-finanzjament mill-UE bl-għan li tiġi miġġielda l-erożjoni tal-
kosta sottomessa mill-awtoritajiet Brittaniċi sakemm it-tħammil barra mill-kosta jkun għadu 
għaddej; huwa jixtieq li jittieħdu passi biex jiġi żgurat li l-flus tal-UE ma jintefqux għall-bini 
ta’ difiżi fil-baħar f’żoni fejn isir tħammil eżaġerat fir-Renju Unit

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ Ġunju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-8 ta’ Ottubru 2010.

Il-petizzjoni fil-fatt hija ittra li ntbagħtet bħala posta ġenerali, mhux ippersonalizzata, lil 
diversi istituzzjonijiet tal-UE, inkluża l-Kummissjoni. Il-Kummissjoni wieġbet fis-27 ta’ 
Mejju 2010.
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Għalkemm, bi prinċipju, l-attivitajiet jew ix-xogħlijiet fil-baċini tax-xmajjar u barra mill-kosta 
li jneħħu s-sediment jistgħu jaffettwaw l-erożjoni tal-kosta, ħafna fatturi naturali u umani 
huma interkonnessi. Barra dan, iż-żoni tal-kosta huma differenti ħafna mill-perspettiva 
ambjentali u s-sitwazzjoni lokali teħtieġ li tiġi kkunsidrata, fuq bażi ta’ każ b’każ. Analiżi tal-
baġits tas-sediment u l-mekkaniżmi tat-trasport tas-sediment teħtieġ li tappoġġja l-għażla tal-
għażliet tad-difiża tal-kosta, kif ukoll l-awtorizzazzjoni tal-attivitajiet li għandhom impatt 
potenzjali fuq l-ambjent marin u tal-kosta. 

Fir-Renju Unit, ‘il-pjanijiet ta’ ġestjoni ta’ mal-kosta’ ġew stabbiliti biex janalizzaw il-proċess 
tal-erożjoni tal-kosta, jevalwaw il-ħtiġijiet u l-għażliet għad-difiżi tal-kosta u l-ġestjoni tal-
erożjoni u jippermettu l-konsultazzjoni mal-pubbliku1. 

Rigward il-possibilità tal-użu tal-finanzjament tal-UE għall-iskopijiet tad-difiża tal-kosta, 
jistgħu tassew jintużaw diversi sorsi ta’ finanzjament possibbli għal proġetti fiż-żoni tal-kosta 
jew fid-difiża tal-kosta (eżempju l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, u kultant, il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Agrikolu u Rurali u l-Fond Ewropew tas-Sajd).

Il-Kummissjoni stiednet lill-petizzjonant biex jipprovdi aktar informazzjoni, jekk din hija 
disponibbli, biex jiġu identifikati proġett jew xogħlijiet speċifiċi kofinanzjati mill-UE bħala 
appoġġ għat-tħassib tiegħu. Sal-lum il-petizzjonant għadu ma pprovdiex din l-informazzjoni. 

                                               
1 Il-pjan ta’ ġestjoni ta’ mal-kosta għaż-żona, inkluża ż-żona ta’ Holderness, qed jiġi revedut 
http://www.hecag-smp2.co.uk/


