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Asia: Vetoomus nro 0977/2008, Christos Vlachopoulos, Kreikan kansalainen, ja 
6 allekirjoittanutta, uudesta Ateena–Patras-rautatielinjasta 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on paikallisten asukkaiden perustaman koordinointikomitean 
jäsen, viittaa uuteen Ateena–Patras-rautatielinjaan, joka saa rahoitusta koheesiorahastosta ja 
halkaisee Pohjois-Peloponnesoksen Akhaian maakunnan Diakopton kunnan. Hän on 
huolestunut siitä, että suunniteltu linja heikentää sosiaalista koheesiota ja lisää 
onnettomuuksien uhkaa. Hän katsoo, että hankkeen ympäristövaikutusta ja sen vaikutusta 
paikallistalouteen ja -yhteisöön ei ole tutkittu riittävästi ja pyytää täten Euroopan parlamenttia 
tarkastelemaan asiaa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 1. joulukuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009.

Vetoomuksen esittäjä on Diakoptón kunnan paikallisten asukkaiden perustaman 
koordinointikomitean jäsen. Hän kertoo rakenteilla olevasta uudesta 
Ateena−Patras-rautatielinjasta, joka saa rahoitusta koheesiorahastosta ja joka halkaisee 
Pohjois-Peloponnesoksen Akhaian maakunnan Diakoptón kunnan. Vetoomuksen esittäjä 
toteaa myös, että rautatielinjan suunniteltu reitti johtaa kylän sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
hajoamiseen ja lisää onnettomuuksien uhkaa. Hän katsoo, että hankkeen ympäristövaikutuksia 
ja sen vaikutuksia paikallistalouteen ja -yhteisöön ei ole tutkittu riittävästi.

Koheesiopolitiikan toimet perustuvat toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden ja 
komission väliseen kumppanuuteen. Sen puitteissa jäsenvaltion toimivaltaisten kansallisten 
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viranomaisten on valittava ja suunniteltava hanke, kuten uuden rautatielinjan rakentaminen ja 
sen tarkka reitti. 

Koheesiorahastosta yhteisrahoitusta saavien hankkeiden osalta komissio arvioi hankkeiden 
yhteisrahoitusta koskevat kansalliset hakemukset ja päättää, täyttävätkö ne yhteisön tuen 
myöntämiseen vaadittavat ehdot, jotka on määritelty koheesiorahastosta annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1164/94 sellaisena kuin se on muutettuna.

Ateenan (SKA) ja Patrasin välisen uuden kaksiraiteisen rautatien rakentamista osuudella 
Kiato−Rododafni koskevan hankkeen osalta Kreikan viranomaiset toimittivat komissiolle 
1. syyskuuta 2004 hakemuksen koheesiorahaston rahoituksesta. Hakemus sisälsi tarvittavat 
tiedot ja täytti sovellettavat ehdot. Erityisesti se sisälsi hyväksytyt ympäristöehdot sekä 
kustannus-hyötyanalyysin, joka vahvisti hankkeen taloudellisen toteuttamiskelpoisuuden ja 
sosiaalis-taloudellisen vaikutuksen. Komissio päätti siksi myöntää koheesiorahastosta 
240 miljoonan euron arvoisen taloudellisen tuen tälle hankkeelle, jonka tukikelpoiset 
kokonaiskustannukset ovat 480 miljoonaa euroa. Kyseiseen päätökseen sovellettiin komission 
24. joulukuuta 2004 tekemää päätöstä C(2004) 5701 sellaisena kuin se on viimeksi 
muutettuna 6. marraskuuta 2006 tehdyllä päätöksellä C(2006) 5391.

Jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset vastaavat hankkeen sekä sen tarkan reitin 
suunnittelusta niin, että voidaan varmistaa asianmukainen tasapaino talouteen, yhteiskuntaan 
ja ympäristöön liittyvien kysymysten välillä ja että voidaan taata sovellettavien EU:n 
sääntelyvaatimusten noudattaminen.


