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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0977/2008, внесена от Christos Vlachopoulos, с гръцко гражданство, 
подкрепена от 6 подписа, относно новата железопътна връзка между Атина 
и Патра

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е член на координационния комитет, създаден от 
местните жители, информира, че новата железопътна връзка между Атина и Патра, 
която е финансирана със средства от Кохезионния фонд, минава директно през община 
Diakopto в префектура Akhaia, северен Пелопонес. Той изразява загриженост, че 
планираното трасе ще застраши социалното сближаване и ще доведе до повишен риск 
от злополуки. На мнение е, че въздействието на проекта върху околната среда, както и 
последствията от него за местната икономика и общество не са изследвани достатъчно 
задълбочено, и призовава Европейския парламент да проучи въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 декември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Вносителят на петицията, който е член на координационния комитет, създаден от 
местните жители на община Diakoptó, насочва вниманието към новата железопътна 
връзка, която се изгражда между Атина и Патра, финансирана със средства от 
Кохезионния фонд, и която ще минава директно през община Diakopto в префектура 
Akhaia, северен Пелопонес. Вносителят посочва също, че планираното трасе на 
железопътната линия ще доведе до нарушаване на социалното сближаване на селището 
и до повишен риск от злополуки. Той е на мнение, че въздействието на проекта върху 
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околната среда, както и последствията от него за местната икономика и общество не са 
изследвани достатъчно задълбочено.

При прилагането на принципа на субсидиарност, осъществяването на намеса спрямо 
политиката на сближаване се основава на партньорството между държавите-членки и 
Комисията. В тази връзка, изборът и видът на проект, какъвто е изграждането на нова 
железопътна линия, включително и на точното й трасе, зависят от компетентните 
национални органи на държавите-членки.

По отношение на проекти, които са съфинансирани от Кохезионния фонд, Комисията 
извършва оценка на националните заявления за съфинансиране на проекти и преценява 
дали те отговарят на изискванията за помощ от Общността, предвидени в Регламент 
(EО) № 1164/94 на Съвета относно създаване на Кохезионен фонд, променен 
впоследствие.

По отношение на проекта „Изграждане на нова двойна железопътна линия Атина
(SKA) – Патра в участъка Kiato – Rododafni“, гръцките органи представят на Комисията 
заявление за финансиране от Кохезионния фонд на 1 септември 2004 г. Това заявление
съдържа необходимата информация и отговаря на приложимите условия, в частност
относно наличието на одобрени екологични условия, както и на анализ на ползите и 
разходите, който потвърждава финансовата жизнеспособност и обществено-
икономическото въздействие на проекта. Впоследствие Комисията одобрява финансова 
помощ от 240 милиона евро от Кохезионния фонд за този проект, чиито общи 
допустими разходи възлизат на 480 милиона евро, със своето Решение C (2004) 5701 от
24 декември 2004 г., последно изменено с Решение C (2006) 5391 от 6 ноември 2006 г.

Определянето на вида на един проект, включително на неговото точно трасе, 
осигуряването на подходящ баланс между финансовите, обществените и екологичните 
фактори и гарантирането на спазването на приложимите регулаторни изисквания на 
ЕС, е в компетентността на националните органи на държавите-членки.


