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Ref.: Petiția nr. 0434/2010, adresată de Gavin Scott, de cetățenie britanică, privind 
efectele dragării în larg în zona costieră, în Holderness (Regatul Unit)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că dragarea în larg a fost principalul factor responsabil pentru eroziunea 
costieră în Holderness și critică autoritățile britanice pentru ignorarea problemei și pentru că 
nu au luat măsuri în acest sens. Petiționarul respinge argumentele care precizează că 
eroziunea costieră ar fi rezultatul schimbărilor climatice și solicită ca dragarea în larg să fie 
oprită. Potrivit petiționarului, autoritățile britanice au decis doar recent să îi despăgubească pe 
cei care își pierd casele ca urmare a eroziunii costiere, iar suma compensatorie ar fi 
nesemnificativă. Petiționarul solicită instituțiilor europene să respingă orice solicitare de 
finanțare europeană destinată combaterii eroziunii costiere prezentată de autoritățile britanice 
atâta timp cât dragarea în larg continuă. Acesta ar dori să se ia măsuri menite să garanteze că 
finanțarea comunitară nu este folosită în vederea construirii de mecanisme de apărare în 
zonele în care s-au efectuat multe lucrări de dragare în Regatul Unit.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 octombrie 2010

Petiția este, de fapt, o scrisoare care a fost trimisă drept corespondență generală, 
nepersonalizată, mai multor instituții ale UE, inclusiv Comisiei. Comisia a răspuns la 27 mai 
2010.

Deși, în principiu, activitățile sau lucrările în bazinele hidrografice sau în larg, care elimină 
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sedimentele, ar putea afecta eroziunea costieră, în astfel de cazuri este vorba despre 
implicarea a multor factori naturali și antropici. Mai mult, zonele de coastă sunt foarte diferite 
din punctul de vedere al mediului, iar situația locală trebuie avută în vedere în mod individual. 
O analiză a bugetelor alocate pentru sedimente și a mecanismelor pentru transportul 
sedimentelor trebuie să justifice alegerea opțiunilor de apărare costieră, precum și autorizarea 
activităților care ar putea afecta mediile maritime și de coastă. 

În Regatul Unit se concep „planuri de gestionare a liniei țărmului”, pentru a analiza procesele 
de eroziune costieră, a evalua necesitățile și opțiunile de apărare costieră și gestionarea 
eroziunii și pentru a permite consultările publice1. 

În ceea ce privește eventuala utilizare a finanțării europene în scopuri de apărare costieră, într-
adevăr, mai multe surse de finanțare pot fi utilizate pentru proiecte în zonele de coastă sau în 
domeniul apărării costiere (de exemplu, Fondul European de Dezvoltare Regională și, în 
unele cazuri, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru 
Pescuit). 

Comisia a invitat petiționarul să furnizeze mai multe informații, dacă sunt disponibile, pentru 
a identifica un proiect cofinanțat de UE sau alte lucrări care să îi justifice preocupările. Până 
în prezent, petiționarul nu a furnizat aceste informații.  

                                               
1 Planul de gestionare a liniei țărmului pentru zona din care face parte Holderness este supus 
unui proces de revizie http://www.hecag-smp2.co.uk/


