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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0977/2008 af Christos Vlachopoulos, græsk statsborger, og 6 
medunderskrivere, om den nye jernbanelinje fra Athen til Patras

1. Sammendrag

Andrageren, der er medlem af det af de lokale beboere nedsatte koordineringsudvalg, henviser 
til den nye jernbanelinje fra Athen til Patras, hvortil der ydes finansiel støtte fra 
Samhørighedsfonden, og som kommer til at gå direkte gennem byen Diakoptó i præfekturet 
Archaïa på det nordlige Peloponnes. Andrageren påpeger endvidere, at den for jernbanen 
forudsete linjeføring vil føre til splittelse af den sociale samhørighed og øge risikoen for 
ulykker. Da andrageren mener, at de med projektet forbundne miljømæssige, 
lokaløkonomiske og sociale indvirkninger ikke er blevet undersøgt tilbundsgående, anmoder 
han Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. december 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

Andrageren, som er medlem af koordineringsudvalget nedsat af lokale beboere i kommunen 
Diakoptó, henviser til den nye jernbanelinje, der opføres mellem Athen og Patras, som 
modtager finansiel støtte fra Samhørighedsfonden, og som kommer til at gå lige igennem 
kommunen Diakoptó i præfekturet Achaia på det nordlige Peloponnes. Andrageren erklærer 
også, at den planlagte linjeføring vil føre til opsplitning af byens sociale samhørighed og øge 
risikoen for ulykker. Han mener, at projektets indvirkninger på miljøet og på den lokale 
økonomi og det lokale samfund ikke er blevet ordentligt undersøgt.
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I henhold til subsidiaritetsprincippet bygger gennemførelsen af foranstaltninger under 
samhørighedspolitikken på partnerskab mellem medlemsstaterne og Kommissionen. I denne 
forbindelse er det op til de nationale myndigheder i en medlemsstat at udvælge og udforme et 
projekt, f.eks. bygning af en ny jernbanelinje, herunder den præcise linjeføring.

Hvad angår projekter, som samfinansieres af Samhørighedsfonden, vurderer Kommissionen 
de nationale ansøgninger om samfinansiering af projekter og afgør, om de opfylder de 
krævede forudsætninger for fællesskabsstøtte som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 
1164/94 om oprettelse af Samhørighedsfonden med senere ændringer.

Hvad angår projektet "opførelse af en ny dobbelt jernbanestrækning Athen (SKA) - Patras i 
sektionen Kiato – Rodo d afni", sendte de græske myndigheder en ansøgning til 
Kommissionen om finansiering fra Samhørighedsfonden den 1. september 2004. Denne 
ansøgning indeholdt de nødvendige oplysninger og opfyldte de relevante krav, navnlig 
godkendte miljøvilkår og betingelser, ligesom der forelå en costbenefitanalyse, som 
bekræftede projektets finansielle bæredygtighed og samfundsøkonomiske indvirkning.
Kommissionen godkendte derfor med sin afgørelse C(2004) 5701 af 24. december 2004, 
senest ændret med afgørelse C(2006) 5391 af 6. november 2006, en økonomisk støtte på 240 
mio. euro fra Samhørighedsfonden til dette projekt, hvis samlede støtteberettigede 
omkostninger løber op i 480 mio. euro.

Det er medlemsstaternes nationale myndigheders ansvar at udforme et projekt, herunder den 
præcise linjeføring, at sikre, at der findes en passende balance mellem finansielle, sociale og 
miljømæssige overvejelser og at garantere, at de relevante EU-regler overholdes."


