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Komisja Petycji

8.10.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0315/2010, którą złożył Gavin Scott (Wielka Brytania) w sprawie 
skutków bagrowania na obszarze przybrzeżnym w Holderness (Wielka 
Brytania)  

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że bagrowanie na obszarze przybrzeżnym to główny czynnik 
odpowiedzialny za erozję wybrzeży w Holderness. Krytykuje on władze brytyjskie za 
ignorowanie tego problemu i niepodejmowanie żadnych działań zaradczych. Składający 
petycję odrzuca argumenty, jakoby erozja wybrzeży miała być skutkiem zmiany klimatu, i 
zwraca się o wstrzymanie bagrowania na obszarze przybrzeżnym. Według składającego 
petycję władze brytyjskie dopiero ostatnio postanowiły wypłacić odszkodowania osobom, 
które straciły domy w wyniku erozji wybrzeży, a kwota odszkodowań jest niewielka. Wzywa 
on instytucje europejskie do odrzucania wszelkich przedkładanych przez władze brytyjskie 
wniosków o przyznanie funduszy UE w celu zwalczania erozji wybrzeży dopóty, dopóki 
będzie trwało bagrowanie na obszarze przybrzeżnym; wzywa on do podjęcia działań, które 
pozwolą dopilnować tego, by pieniądze unijne nie były wydawane na budowę obiektów 
chroniących wybrzeże na intensywnie bagrowanych obszarach w Wielkiej Brytanii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 8 października 2010 r.

Przedmiotowa petycja to w istocie pismo wystosowane w ramach ogólnej i 
niespersonalizowanej korespondencji do różnych instytucji UE, w tym do Komisji.  Komisja 
udzieliła odpowiedzi w dniu 27 maja 2010 r.
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Choć w zasadzie prowadzone w dorzeczach rzek oraz na obszarach przybrzeżnych działania i 
prace, które mają na celu usuwanie osadów, mogą wpływać na erozję wybrzeży, liczne 
czynniki naturalne i ludzkie są wzajemnie powiązane. Ponadto obszary przybrzeżne są bardzo 
zróżnicowane ze środowiskowego punktu widzenia; należy uwzględnić lokalną sytuację, 
badając konkretne przypadki. Wybór sposobu ochrony wybrzeży oraz zezwolenie na działania 
mające potencjalny wpływ na środowisko morskie i środowisko w strefie przybrzeżnej muszą 
opierać się na analizie wolumenu osadów oraz mechanizmów ich transportu. 

W celu analizowania procesów erozji wybrzeży, oceny zapotrzebowania i sposobów ochrony 
wybrzeży i kontrolowania erozji, a także przeprowadzania konsultacji społecznych w 
Wielkiej Brytanii opracowywane są „plany zarządzania linią brzegową”1. 

Jeżeli chodzi o ewentualne wykorzystanie funduszy UE w celu ochrony wybrzeży, to w 
istocie projekty dotyczące obszarów przybrzeżnych i ochrony wybrzeży mogą być 
finansowane z kilku źródeł (np. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a w 
niektórych przypadkach z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego). 

Komisja wezwała składającego petycję do przekazania większej liczby informacji, jeżeli są 
one dostępne. W ten sposób można byłoby zidentyfikować współfinansowane przez UE 
konkretne prace lub projekt i znaleźć uzasadnienie dla jego obawy. Jak dotąd składający 
petycję nie dostarczył takich informacji. 

                                               
1 Obecnie zmieniany jest plan zarządzania linią brzegową dla obszaru, na którym leży Holderness, zob.
http://www.hecag-smp2.co.uk/.


